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హామి కల? న 

ననా 

ఈక శాపూర్ణోదయ మనుకల్పితపబంధమును సహృదయహృృదయాను 

రంజకముగా నపూర్వకథాకథన నై చి తీధుర్యంబుగా శృంగారాదిరసములను దత్త 

దుచితభంగిని బాందుపజచి మంచి శె లిని రచించి తన పాండిత్య మును బుద్దిచాతు 

రిని లోకుల కత్యాశ్చర్యం బగునట్ల్టుగా వెల్ల డిచేసినమహోనుభా వ్రు వీంగల్లి 

సూరన యనువుహాోకవి. ఈతకు ర నెల్ల నిది ముఖ్య 

మైనది. 

ఈక వి కృష్ణ దేవరాయలయా స్థాన నములోనిక వీశ్వరులలో నొకం డని కొంద 

అందురు గాని యది సరి గాదు. ఈయన నంచ్యాలసంస్థానాధిపతి యెనకృన్థ 

రాజునాస్థానములో నున్నవాం డని (గ్రంథమే ఇవాటుచున్న ది. కృ్ణ జేవరాయలు 

1580న సంవత్పరమున మృతి నెరడె ననింషన్లు, నంచ్యాలకృష్ణ రాజునకు 1560 

(ప్రాంతముల. నీ గంథము కృతి ధరా బడి క్ల ప సియు మ_రా. స! కందుకూరి_ 

వళేశలింగముప పంతుల వారియాగ్న ద్థకక్లర్థిచ నక | 

లోప "తెలుప ప్రబంధములలో¢ _బాముఖ్యతన్లు గన్న య్యాప్రబంధమును ము[దిం 

వీంపవలయు నని మేము ఇాలాదినములనుండి.. “క్షత పయత్నుల మయ్యును నితర 

(గ్రంథముల. ప. మ్యదింవించి' వీ వీమ్మట దీని ము దింవీంతే మనుకొనుచుండం 

గా నింతట శ్రీమల్సికావురసస్టానపభువు లగు శీరాజా రావు వేంకటకుమూర 
మహీపతి సూర్యారావు బహదరునా మ దగినధనసహాయ మొనర్చి 
నూ కేనంతయు. (బోత్సాహము గలిగించినందున నిప్పటికి దీనిని 1888 వ సంవత్స 

రమున ముదిత మైనయొక్క పతినే యాధారముగా! 'జేసిఫాని ఏ లయినంతవణ 

కు సవరించి ముదింవించితిమి. మ్యుదణానస్థలోం దటస్థించినలోపము లెని మైన 

నున్నచో “ గచ్చతః స్థలనం శ్వావి” యనున్యాయము తా మెటీంగినదియే 
కనుక మన్ని ౧ంపవలయు నని చదువరుల (ాస్థించుచు మ మ్మింక ను నుద్దంభ 

ముఖ ము దింవీించుచుండుట శె (పొత్సాహము క కలిగిం'చుదుందురు గాక యని 

(థ్రినాగికిః గృతజ్ఞతానూ చకముగా నశేక ధన్య వాదముల జేయుచున్నా రము. 

ఈగంథముమై స కీలో హిస్టరీ పొఫిస రగు 
మరొ. -రాంి, కట్టమంచి _ "రావులి: ఏగా రెడ్డి ఎమ్్ ఏ. గారు (వాసి సిన విప్రుల మగు 

విమర్శనము ఫాలందీదిన ములలో నే | ముద్రించి కఖాపూర్జా దయ బోధి క్ష మహాోక యుల 

కండితుము. 

ఇట్లు 'భొహాసేవకులు, 
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ది ఏతద్దం0ంథ స్థ నామావలీ. 

-క్లాజక్ట 

పూ ర్వ క థం. ఈ 

కలభాపిణి (కథానాయిక). 

2 నారదుండు. 

ప్ 

రాల iE 

9 0 "శ 

1౧ 

11 

12 

18 

మణికంధరుండు (నారదశిష్యు(డు). 

రంభానలకూబరులు. 

క్ట ఎ్రమడు-ము. 

మణి సంభు(డు. 

చేవలోకవుచిలుక. 

ఇ్రం|దు(డు, 

మృగం దవాహాన, 

మాయారంభ. 

వమూయానలకూబరుండు. 

శాలీనుండు (మణి స్తంభుండు). 

ఉత్తరక థ.* 

1 క ళాపూర్జుండు (కథానాయకుండు 

2 మధురలాలస (నాయిక). 

తి (బహ. 

4 సరస(తి. . 

కీ మదాశయుండు (నాయికతం డి). 

6 రూపానుభూతి (నాయికతల్లీ), 

7 అభినవకౌముది (గంధర్వ స్రీ): జ 

8 (పథమాగమాదులునలుగురు (వ 

9 స్వభావుండు (సిద్ధుడు). 

10 సత్వదాత్తుండు. 
= 

శే దత్వా తేయుండు. 

12 యజ్ఞశ ర, 

14 అలఘ్మువతుండు (మళయాళనవు (భా | 18 చేవవిమానము. 

15 

హాణుండ్చు శ్ర 

మణికంధరహోరము, 
Cn 

ఫ్య ఈ| గంభథమందలి మొదటినాలు గాశాాసములు పూర్వకథగను దక్కి 

యు_త్తరకథగను నూహించునది. 
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| తో లంకారమణి పకాండము. నపీ(నార్కు.ండుగా సన న్శనో 

.నాళీకావిరత| పభాత మగుచు౯ 4 భాసిల్టుత త్త్వంబు నం 

ఉ్యాల్మీనరసింహకృృష్ణ్రవిభు నిత్య శ్రీయుతుం జేయుతన్, శ్రే 

చ, [పమదవిలాసన ర్త రనపి+ ఖానురగోపకిశోరమూ రితోం 

దమ కిలువేలు పె మె వెలయు తాండవకృమ్ణుపదాబ్దసేవ ను 

_తమతనయాదిసంపదలు + తామరతంపర లై (ప్రవర్ధిల౯ 

( రొమణం దనర్చు. గావుత ధ+రక౯ నరసింగయకృృముం 'డెంతయున్ , లి 

మ, వలశేల్ దాపలికిం గుచ _సబకగే న్శేవాలోలతం బోవ డాం 

పలోకేల్ సిగ్గున మాన్స నల్క_ నది తఈత్పార్భ (ంవులేంజెక్కు. గో 
మలపాదంబును ముట్టుచుక వలచు బహాం బర్గనారీశ రుం 

డెలమిక్ సత్యము (బోచు( గృహస్థ వసుధా+ధశు౯ నృసింహాత జున్ , కి 

చ. భనయము (పేను సంధిల + నాస్యచతుష్ట్రయయాగ పద్య చుం = 

బనభునకాంతు బోలె నిగ+మంబుల పేరిట నాల్టురూవులం 

దనరెణుభార్షమాట జవ+ దాంటక సృష్టి యొనర్చువారిజూ 



cam 

కళాపారో మ గళాపూర్థి దయము 

మున+ను! | తికి డిస్టగంగరు! , బఒనరంగ నూస్ధ్వలొ కమున+ నుండి ధరి తికి గుగంగకు౯ 
మననిజనై రిమాళియు హి+మవీతిభృత్కటకంబువోల శో 
భనరసభన్య కావ్య మయ థారతిక్ష౯ సనలిైలక్రభు లె 
తనరెకునామలూరు భవ తాపను సాత్యన చేయు డెల్సెదన్'. 
పలుక దలంప దన్వు లగు భారత రామశభథానగముల్ విభా 

సిలంగ నరంటిపం జొలిచి + చేతికి నిచ్చినరీతి నాంధ+నా 
క్పులలితశ శ్రి నందణుకు 4 సు|పథితంబులు చేసిన్టిధ 
న్యుల నుతియింతు నన్న యబు+ధోే త్రము దిక్కున నెట్టసక్క_విన్ . 

. మెచ్చి యొకింత గారవము 4 మెచ్చక యుండి లఘుత్వ లేశేము౯' 
దెచ్చుటకుకా సమద్ధులా కృృ+*తి కియకుం గుకవిత్వగర్వతుల్' 
తచ్చరితం బుపేతు కుచి,తం బగుం గాక నంగ వైన ను" 
[కుచ్చి యజాగళ_సనస+గో[ తుల నారల నెన్న నేటి, న 
వి శాంతి విరతి గా+వింపక్ష నారన, త్పాహిత్య సౌమన+ స్య ంబు తెణటీంగ 
సమయంబు దప్పక 4 (శ నణకళోరంబు, బెవశ బ్రముల స+ త్యాకులాత్త్యం 
చేయక సత్పర+చితనుకువూరవా, కృరళి తాభ్మి సాయంగా నొఫర్సి 
పదబంధ శిధిలతం 4 బాటిల్లంగాసేకు యేచవదములయందు + జేవురీలక . 
పరణపక వియు దోహ+కరుయను యశము దు గమును బడయు న +గానిగ . కృృలిదురాప మొదవ్చ + కీర్షియుం ఛాలు స్కీకుంట గాదు కాస యస 

eb, 

ఇక = We రం జ త చ ర 
, అని యిష్ట దేన తా ప్రార్థనంబుం గావించి నుకి వుల సెవించి కుక ఫు తు మేతష్ల 
(తదండ్యు లగుట భావించి సకలలవతణలవీ తం బేనముహోా ఫపబంధింబు న రి ణం బనియు నితరం బపవాసకారణం బనియు నూహి-చి యెస్టాయ్నియ క్క సరస పబంధనిబంధనంబునకు జాత కౌళూహలుండ నై యుంకునంత, . తనకీ రి సకలదిళ్వంతిదంతానంత, కాంతిపం కీకిం జలింక జ గాలం అలన mr bt దన్న ప్రతాపంబు మా+_ర్లండమండలచండి, మోపే మునకు + నొజ్జ గాం; దననితిపస యుగం ధరభట్టచాణక్వ, ఘునచాత్రురిక్లి సిద+ర్భనము గాల( దనవిలాసంబు కం+ద క్చెం దనందన, వా రకు ఖండన+వాది గాగ. * 
వెలయుమనుమార్షవ _ర్తృనా+విరతవిహిత, ధరణపరిపాలనాన క న్ఫురిత రాజ్య చే భ్ నుండు నృనింహభూ; వంనుతుండు,జిన్టుతుల్యుండు నం ద్యాల కృృష్టవిభు న్ శ్రనుణమయాభ రణకిమ్మారితదిగంతరుండును, గం౧ధసారక సూరి కాడ లేప సౌరభసంవాసితపర్యంత భాగుండు నగుచుం జెలున్రు మోతీ కొటువుకూట న గురుళు కనీతిచాతురీవిఖ్యాతనం చనాచుంచుపంచాంగనయజయాలినయ సిత శేముషివికేష్మవై యాత్యు లగునమాత్వులును సదనూచాన స౧। సజాం 



నీ ధ్ర క. . శ్రీ 
జ్ 

యమానశాంతికర దూరవారిత దె వికాత్యాహితు లగువురోహితులును, "కౌణిక్వా 

దకాపీల గొాతమోయ జె జై మిసీయ వైయాసీక పాతంజలతం త రాద్ధాంతపూర్వప పతే. 

నె నై పరీత్యకర ణచణయు _కృకల్పనానల్పకల్పిత పతివాది బుద్ధివిధ్యంను లగువిద్యాం 

సులును, ాహ్మపాద్మ వారాహ వై; సృవమాత్స స్రనూర్క-ం డేయభాగవతే! బహ 

వైవ ర్షకౌర్య గారుడస్క్మా_౦దాది సఖ ప్రరాణక థాకథన పాండిత్య పరితోఏ.తాంతే 

ర్వాణికు లగుపొౌరాణికులును,ఆశుమధురచి తవిసారక వితావిజృంభ ౯ ణస్తంభిత బా 

ణభ నభూతి 'కాళిడాసము ఖ్యవిఖ్యాఆగారి వు లగుకనవులును, బహువిధవు రాతనవ $ 

తిష సిధదాంతస దు భాకాష్టాని మేహాదినూత్నుసూ 

వృతరసూ వృతమశాలక లనాకౌళల ప క్రాథ్లక్రీ ర్తి 5కు లగుమాహూ. రి కకులును, థ్ 

న్వంతరిద స చరక _(పముఖని ఖలాద్య వై ద్యనె శారద్యదృష్టాంత భాజ జ నాయు"క్వేద 

'వేదిత్వవై భవాలం'కారు లగునగదంకారులును, విశ్వాననుతుంబురునార దాంజ 

నేయభరతమతంగకోహ ళ దత్తిల పభృతిగాంధర్వకశల గార వస్త రణగానమాధు 

రీధురీణతా వీణిత బుధ, శేణికు లగ్నువై ణికులును, రూపలావణ్యవిభ/మవిలాసవి 

భవవిస్తావితవివిధజనస్వాంత పదత య. 

" హరణ నణకిణగ ణకాఠన్య ఖండితేక ౦క టా ఉక్షునతోో విభాగజో ఘుహ్యమాణకశార్య 

Maa లగుభటులును, యథోచిత పదేశ వర వరు స్ గొలువ వేత 

హా స న హా కటా+త వాస భాపణా 

దుల య. గీతవాడ్య తౌ శానువ_ి రన? రక్రీన _రృన్నపన_ర్తనంబు లవధరింవు 

పు సనేక విధ రాజ్య" కార్య ఏినియు | క నై నయభధకాకివ్రురుషులవిన్న పంబు లాలి: 

వుచు వందిబ్బ దసర ్యిమాసబిరు దా వలీ ప్రబంధమందరశక శ్ఞార్గచమత్మా_ర బులు 

పరికిం ప్రచు నుజ్లోలగం క. సం కార్య! ససంగ న నశ we 11 

ఫీ కోధితొప స్తంబోన్యూతు గ గతమగో తు, సుచరితుం ఏంగళి సూరనుకవి 

వొత్తు) నన్న పరతి+ భావన దాహిత్తు), నవురధినిధికి న న+బ్బ మకు బుత్తు) 

« ననుజన్లు రా లం నయ నకలు భ్ క్ర "సేవింప 4+ నలరువాని 

సత్కొావ్యరచనావి, 'ఇొరదుం డగువాని, సూరననామవి శుతుని నన్ను. 

ఆ. (బయము సంధిలంగ6 4 బలిపించి బహువ(స్ర్ర; భూపణాదిదాన*4ముల6 గరంబు 

సంతేసం బొనర్చి + యెంతేయు గారన, మెసంగ మధురసణితి 4 సిట్టు లనియె, 12 

శా, నీవే నొక్క_మహాో[పబంధము గణడు౯ + నిరిదసార స్యలీ 

లాచ్చితం బగుదాని వోయసఘ వా+లాయంబు 'సీయించుకో 

చూచి తెంబున వేడ్క. యుుకునది సిమాధుర్యధుర్యోరువా " 

చిలకా స సలంబు సేయుము నుధీ+నర్ల ంబు లోెహుూ యన్, 13 

ము. ఇటిముకా గారుడసంహితాదిక్నతు లీ 4 విం 5 పొందయా? జె క్ర్కాస 

వ 



& : కళాపూర్ధ్థోదయము 

ఘుటన౯ రాఘవపాండవియకృతి శ4క్యం బే రచచింపంగ నె 

చ్చట నెవ్యారికి నీక చెల్లె నది భాషా కావ్యముం జేయలన్. 

క, అని యాదరణము మిగులం, దనర నియోగింప నేను + నాకొలంది గనుం 

గోన కీయకొంటిం దగ నా, యనఘుండు సంకల్పసిద్షుం 4 డనునమిక చేన్ న. 

స్ ఇవ్వి ధంబునం బూని యమహా! పభువుసగ "ర వని యోగంబునకు ననుగుణం 

మదియశ_క్ష్యనుసారంబున విచారించి యపూర్వక థాసంవిధాన వై చితీమ; 
యంబును శృంగారరస పాయంబును బుణ్యనస్తు వర్ష నాక ర్యనీయంబును నగు: 

పూర్ణోదయం బనుమహాకావ్యంబు నిరింపం గడంగితి నట్టిమదీయకృతి క 

రుం డగుచుం బెం వాందునం ద్యాలకృష్ట భూవిభునివంశా వతారం బెట్టి దనిన 

సకలకువలయపాల నై +శ్వర్యయుతుండు, చండధామకృత నీఘ+నుండు నైన 

రాజచం| దుండు జగతి రంబు వెలయు, సంత తోదయ సౌభాగ్య శాలియగు 
అశిలోచనభ వుం డయ్యు + నతండు మోఅె ౧ 

నపరిమితతారకావళి + కధివుం డగుచు 

దాయ (దిలోచనభ వ్రు డయ్యు + ధరం .గుమారు'C 

డేకతారకజయ ముందు + కేమియరుదు. 

క. ఆచం దునివంశంబున, భూచం దుం డాశెఏటిబుక్క_న రేం దుం 
డాచకైవాళ శైల, మచ క్ర్షన్ఫూ ర్తికీ ర్వి సాం్యద్రుండు వుక్తైన్ . 

క, అఆబుక్క-నృపాలునిఛా పహోబలముకొలంది తదసి+హతరివువిర 

(పాబల్యసిరాకృతనల, కూబరునకు. బెలియుం బెలిసి+కొనం గలంజేనిన్ . 

చ, మతి నజుం డంచు రూపమున + మన్మథుం డంచు నయోన్న తి౯ బృహ 

స్పతి యనుచుక వదాన్యతను + ఛానునుతుం డనుచు౯ నుతించు నా 

ర్యతతి “నిరంకుళాః కవయ” + యం చది యోర్చుట గాని బుక్కభూ . 

పతికి సముండు లేండు తల+పక్ భువనంబున నేగుణంబులన్. 

క, పావనగుణ యగునబ్బల, 'దేవిసి గులలీలగుణని+ధి౯ మట్ బల్లా 

దేవిని వివాహ మయ్యె మ, హావిభవు(డు బుక్కనరవ రాగణి వేడ్కన్. ' 
క, అందును బల్లా దేవికి నందను లుదయించి రిం ద+నందనసదృశుల్ 

చందనవిశదయశుల్ సం, [కందన వై భవులు రామరాజ! పముఖుల్, 
ఉ. భూమహనీయశీలు. డగు+బుక్కయయ గవధూటి కబ్బలాం 

'బామణికీ౯ జసించిరి స+మ_స్తగుణాఢ్యుండు సింగర య్య్యయుక 

రామవిభుశి డౌై్యాబళ ధ+ధారమణుండును వక్ర మాన్య యో 

ద్దామత నొప్పుూసితికి నద గజయాభ్యుదయంబులుం ఖబలెన్,. 

ఉ. అందును సింగభూరమణు( + జాబఖళదేవిని బెండి యాడి సం 
జో ఇల్ దుల్ ఎ 

అక్ 

el » 

et, 

"a 



వీధి క, . కః "సన 

నందవిభాయి నిర్శలగు+ణ పక రు౯- నరసింగ రాజు Te య వా 

నందనతుల్యు నారవిభు 4 నవ్యపురూర వుం దిమ్గపార్థివున్ వ లగ 

G4. (వాలినకీ_ర్రిం జెం పెస౭గి + వారలలో నరసింహారాజు నం 

వ్యాలవు రాధిపత్యవిభ+ వాతిశయంబు వహించి మించెను 

బ్వేలనిరూఢి నెల్లెడల + విశుత మై తనవంశ మెల్ల నం 

ద్యాలపద। పసిద్ధిం దన+రారుచు నెంతయు. దేజరిల్లంగన్. 26 

కం అనరసింగవ్నీతిపతి, మాననతీతిలక మైన+మాదల బేవి౯ 
భూనుతసమ_స్తగుణల, శ్నీనిధి. దగం జెండ్లియాడెం + గ్నీర్డి దలిర్చన్. 27 

నీ, మందారమందాతు+సందాయిదాన ప, సిద్ధుండు సింగర+వ్నీ తివరుండు . 

గర్వితారాతిదో, ర్ల నిర్వాపణో, దీర్టుండు నారధా?ః (తీవిభుండు 

భూభువన పశం సాభిశోభితమహో, (పాభ వాఢ్యుంయ కుమా కాబళుండు 

శరీదిందుచందికా+ పరిశుద్ధవిహసన, స్ఫురదనర్దళకీ ర్తి + వరదరాజు 
తే. [పచురవ్మికమరఘుపతి + రఘుపతియునుు దనయు లేవరు గల్లి ర+డాత్తసకల 

గుణగరిష్టులు నరసింగ+కుంభినిత, లాధినాథున కమాదమాంబయందు. 28 

క. నరసింగవిభునిసింగరి నరవరుం డసమానుం డధికనయసారత ని 
ర్భరశూరత నతిధీరత, నరు దగుదాన | క్రియావి+హారత నిలలోన్. 29 

క. నారాయణభ కుడు నుజ, నారాధనపరుండు జలరు+హాశీ.నుమనో 
నారాచుండు నరసింగయ, నారావనిపాొలకుండు + నరవిభుం డాజిన్. 80 

స్తీ స్వారాజ'భావంబు + కారణంబుగ నేము, శకుండు నెలనున + జడియ కునికి 

మ్మతవు త్త్రతం దాను + మ్మ తుండ నని యెమొ, యముం డాత్తవురమునం + చెమల 
వారుణి సేవాము+ దారూఢిచే నేమొ, జలభ ర్త దనపీటం + గలల కునికి కునికి 

తల్లడం బేల యీ + ధనదుండ నని యేము, ధనరాజు నిజవురి. + దల కునికి 

"బే. తవుకు మటి దిక్కు. లేమిని + దలశి యేము 

కడమనలువురు మూలల + నడంగి యునికి 

వెరవరుం డై ననంద్యాల+ నారవిభుని 

యాజ ఘోర భేరీధ్యను + లడరునప్రుడు. 81 
చ పగ లనుశబ్దమ్మాతము న+భఃకునుమంబు నిజంబు నారభూ 

జగదధిష పకాపుఫణ సంపద చే గవి. దత్పవానులాం 

దగునె నుతింప నారవి |హతాపమహా _త్స్వము చేతం 'బేర్చుచు౯ా * 

బగ భలొకనాండు దప్పక య+సారత. జొప్పడు. గాక మానునే. లలి 

చ. వదలక యుతం... ఫేం దుని సవాయిబరీదు నడంచుదురయు౯ 



న కనే 

wr . 

gl, 

రీ 

స క ళాపూర్ణోదయము 

నెదిరిచి కొండనీటికడ + నెవ్వరు సాటి విచి త్రశౌర్యసం 
పదపస నాఠసింహవిభు+పట్టికి నారనృ పాలమాళిక్షిన్ . 

న (శ్రీవిష్తుపదభ క్రి చే ధర్మసంప ర్తి, ధర్మసంప త్తిచేతను జయంబు 
జయనిది చేత నః ప్రల బాహుకె”ర్యంబు, శెర్యగారవముచేం + జతురనీతి 
సీతిపెంఫున మహ+నియస్మామాజ్యంబు, సామా/జ్యమహిమచే + నొంతిగుణ! 

సొంతి చే వేదాది+ సకల సద్విద్యలు, విదంలచే బుద్ధివిలసనంబు 
* దానం వ్యాతవిపకంబు + దాన నీగి, చానం (బవిమలక్షీ రియు + దానం గల; 
(వేమ నత్యంతము నలంక+రించుకొనియె, ఛళిర నంద్యాలనార భూ పాలకుంః 

* ఘునతరదానణాతురిన + కాదు గ్రుతిస్త ఎలి శౌ_స్త)నై వుణం 

బునను బుధానురంజనుండు 4 భూరిశు చిత మునంద కాదు శో 
భ నప్రు బతాపసంపదను + బావకు డానరసింగభూపనం 
దనుండు కుమారయోబవను+ ధాతలనాయకుం డివ్యనుంధరన్. a 
సా_క్తి గక తాపరాయణుండు + సత్న్వవచన్కు_ండు దానశాలి దో 
స్సత్త సవిజృంభితుండు ర శ ర్యధురీణుం డకల్మ షుండు ధీ 
రత్వముమస్కి_పట్టు చతు+రత్వనిధానము సీల్రిపదతీ 
త త్త గనిశారదుండు వర+దవ్నీతిపాలు. డలోలు. డెయ్యెడన్ 

శ కరుణాఘునవీక.ణమున, శ రణాగతరతుణమున + సంగరపౌరా 
భరణాహితశితమణమునం దిరముగ రఘుపతియ రఘుహతిం దలఫోయన్. 

* అందు సింగరయ్య థీ యనవద్యగుణ గారృమాంజబం 'బండద్రైయాడి + యాత జుల 
జ. 

గనియె నారసింహ+జననాథు. రఘుపతి, వాత లేరదు నోబుమనుజవిభుని. 

= ఆన్రారసింహవిభుం డస, మానగుణుండు రఘుపలికు4మావరుండు యశ 
(న్శీనిధి యౌహూబశళాఖ్య ధ, రానాధథు(డు సకలగుణవి+ రాజితుం డయ్యెన్ వ 

ఆమున్వురలో న్మగజుం డై మించునృసింహునకుం దదంగన యగు శ్రీ 
రామాంబకు నుదయించె మ్మ జోవుతి నావళిచినాబ+ శాఖ్యు(డు వెలయన్. 

= దేవవిభుండు భోగమునం + డీ వమయూఖుం డఖండచండ తే 
జోవిభవంబునం దపన నూను డనూనవితీర్ణి పెంవున౯్ 
డై వత మేదినిధరము + ఎథెర్యుమహ త్త సమునం దలంపంగా 

నావళిచిన్న యో బమను+జాధిషముఖ్యుండు రాజమ్మాతుండే, 4 

. బది సింగరోయ్యసంతతి, తదనుజుననుజుం డగునోబ+ ధరణిప్రువంళొ - 
భ్యుదయ క్రమ మభిివర్ణిం, చెద నిక భువన పసిద్ధి + చెన్నెసలంగన్,. 4 

. ఆకుమారయ్యాబుభూకాంతుం డింవుతోం, బెండ్లి యాడె సణగ+ భీరచరితం 



యై 

త్తే, 

క 

నికు ప 7 లూ 

. నానాగుణై కస్మధానంబు నా నెప్పు, నరసింగ మేదినీ నాథ నర్యు | గె 

నిద్దంవుంగీ రుల + దద్దయు విలసిల్లు, నటెపదయెూాూబ+ శాధిపతిని 
© జాలి టు ౧౧ అ ౨ 

నాదిమనృపగతి + మేదినీజనములం బోది సేయుచు నుప్పమాదవిభుని 

సన్ను తోన్నతనృ త్తి + చెన్నికం గన్నట్టి; చిన్న యెహూాబళ+వతితలేం [దు 

సారతరఖారుళారి తు+ నారనృవుని, నాకుమాకాబళుండు త,మాంబయందుం 

గనియె శేనురునుతుల స త్కా_ంతియుతుల, విస్టు సేవాభిర తులం బవీణమతుల, 

. అందు నరసింగవిభుం. డిం, పొంద డాం బెండ్లి యాడే + నుభయకుల శీ 

సౌందర్యగుణచర్మితము, లం దిర మై తనకు దగిన లజ్నీ దేవన్. 45 

(సర. ఆల, చేవియం దాయతముతి నరసిం+గావసీశుండు గాంచెం ఇ 

దై ఏలోక్యన్తుత్యుల౯ నం+దనుల నురుయకో+భవ్యు నోచాహ్వయత్మై 
పాలో త్తంనుం గవిత్వశపముఖబహుక ₹+ పారగుం దివరాజుక్ 

చోలాదిత్యోపమాన+*_పచురతరరుచి+ స్ఫారు నారక్నీతీందున్. 46 

. వె భవజృ్బంఛభణావమత వాసవుం డిందుముఖీనఏన చే 

తోభవమూ ర్తి కల్మప.వి+దూరుండు నిత్యరమావిహారలి 

లాభవనాయనూననువి+లాసకటాతు.నిరీముం. జాకుమూ 

శాబళునారసింహనుతుం + డౌబళు నెస్నిక కక్కు. నెంతయున్ 4&7 

శా.అ తాసోజ్జ లకూర తాగుణకుమా౪ రాాెహూ బళ మా పస 

క 

ఆ. 

ఉ, 

త్పు త్తి శీనరసింహతిమృవిభుత ర్వుల్ మాటి యత్యంతవై 

చి తిం దిక్తటులక్ నటింప నది దా + శీలింఫ్రచున్నట్ల తత్ 

స్తో తా కారసరస్యతీసతి నటిం+చుక సూరిరాడ్జిహ్వలన్. 48 

వనీము చెదురు లేక వి భాసిలు నం ద్యాలతిమ్మ పార్థివుబలముల్. 

వాసి గలయతివిభాసి, | పాసాదులతోడ సత్పబంధములగతిన్ . 49 

భూలలనాలలామ కడు + బొ చ్చెసలా రెడు వేడ్క_తోడ నం 

జ్యాలకుమూర యోబనర+నాథున సింహునినార సెదియు 

తాలభుజాగ మెక్కుటయుం + దక్కక యెక్కె దదీయకీ_ర్రియుక్ 

చాల నుమేరుశ్చుంగము స+పత్నికి మచ్చర మెచ్చ కుండునే. ర్0 

అతనివీన్నతండి + యగు పెద్ద యోబభూ, నాయకుండు గాంచె + నందనులను 

సారనుగుణమణిప యోరాళి నుద్దండ, యాబ భేం్టదు. జిన్న +యాబఖునిని. క్1 

ధిరజనాభివర్ల్యుండు త దియక నిష్టవితృవ్యు. డుజ్జ నలా 

కారుడు విన్నయాబళుండు + గాంచెం దనూజుల మువ్వురక్ మేనో 

హోరిగుణోన్న తుం దిరుమ్మలయ్యను రాజమనాముం గృష్టభూ 

మోరమణో తముక౯ దిశల + మించి నిజానరయకీ రివ రిలన్. ర్ి 



5. క ళ్చాపూర్హూోదయ ము 

౧ బాలు పొందుతదనుజన్నుని, విలసితవంశ కముంబు + వినరింతు నింకన్. ర్లీ 
ఉం సంగర పార్టుం ఢశావరద+కౌెరి నుత తితయంబుం గాంచె నా 

త్యాంగన మైన శ్రీతిరమః లాంబికయందు మహాగుణాఢ్యు శీ 
రంగజనాధిపుక బుధవర| పణుతు౯ నరసింగమేదినీం 
(దుం గవిపోవణాతిచతు+రుం గనకవీ తిపాలకేఖదున్. రే 

తే, అందు శ్రీరంగ రాజు స్కమ_సగుణని, శకితనుం డాశితనుపర్ష+ కేతనుండు 
తనకుం గసలరూపీగుణములం + దగినయట్టి, తిరుమలాంబిక బెండ్లి + మొ తేజరిల్లె, 

నీ, శోభనజయలాభ+ సౌభాగ్యభూభర, ణాభిశోభితుం డై నసయాబశేం[దు 
సర లనత్ర్రార శ ధర నిర తబుధ, సమ్మోాదు డై యొప్పు+ తిమువిభుని 
సురదంతిక రదభ హరదంతిరివునిభ, న్ఫురదుదంచితక్తీ ర్జి + వరదవిభుని 
వ్ i ఒధ్య అచ అస విష్లు స వాఢ్యంభ+విష్షు నిత్యాచార, నిస్థాతహృదయుని శీ గృృప్టనృవుని 

"తే. నందనుల గాంచె నలునుర + నందన్నదు మానువ_ర్రనక్తీ రృనీ+4యానవరత 
దానముదితార్గతతులననూనమతుల, రనుణం దిమాంబయందు శ్రీరంగ రాజు. 

లే, అట్టి శీరంగవిభుద్విఈ యానుజునకుం 
గనకవనుధాధిపతికిని + గలి౫ సుతుడు 
ధరణిం గనగిరియాబ కే+శ్వరుం డనంగ 

కావాలా కురా సాతాను 2 అక నాస్య 

తా 2 కూ 

Qa) 

నభినుతాహ్యయుః డగుచు. బెం + పారె ఘనుండు. "7 
న. ఇది నరదరాజువంశ కముంబు. 58 
లే. ఇట్టవం శాభివృద్ధికి + హేతువు లలి, తనరు సౌజన్యనిధు లన్న +దమ్యు 'లెప్రుడు 

తనదుసౌ భా తమునకుం జి*_త్రముల నలర్హ వెలసె నండ్యాలనారప్ఫథ్వీవరుండు... 

క. అనారవ్నితిపాలుం డ, నూన శ్రీవిభవసముచి తో ద్వాహవిధిం 
బూని వరియించె నిజరూ పానుగుణం దిరుములాంబ + నధిక' పీతిన్. 60 

శే, వుణ్యకులనీలమహిమల* పోక యన, నిష్క-ళంక పాతి వత్య+నిధి యనర్లగ 

వెలయు నంద్యాలనార భూః విభుని చెవి, పరమశుభగుణ నికురుంబ + తిరుమలాంబ. 

క. ఆతిరుములాంబయందుం. (బ, భూతయశుండు నారవిభుండు + వుత్తు9లం గనియెం 

బూతాత్ముల నరసింగ, వ్షైతలవిభు వమూదనృవునిం + గనకథ్నీతివున్ 69 

ఉ. ఉన్నతిం జేర్చి యందు వెలళఖయుక్ నరసింగవిభుండు శౌర్యసం 

పన్ను. డటంచు విద్యం _(బత+పన్ను  డటంచుం గవీందకోటికికా 
సన్నిధి యంచు నిత్యహరిసన్నిధి యంచు విపన్నరతు.ణా | 

సన్ను. డటంచు నెప్పుడు (బసన్నుం డటంచు జనుల్ నుతింపలోన్. - 68 



కీ షక, 

చా, స్ఫూ_ర్రిఫాథి నిరంతరం బగుచు న-చ్చోటం (బకాశి పలి 

వర్షిబ్లు౯' భువనంబులందును సహో వస్థానవత్కెముది 

మా_ర్తండద్యుతివై భ వంబులు ననిర ర్యాద వె చితిత 

గీ రింప౯ వశమే నృసింహావిభుసుత్కీ_రిపతాపోన్నతుల్ . 

య్ం ఛానునమాన లేజుండు వి భానురరూపమనోజుం డుజ్ఞ (లా 

నూనయకోవిభాని విభ వోదయనిత్యవిలాసి విశ్వస న 

న్యానితవ _రనుండు కవిిమండలనిరి తక్తీ రనుండు ల 

ఫీనవమాధవుండు నరసింహునినారయమాధవుం డిలన్ . 

క. వితరణమున రణమున న్వు న్నతేవినయంబున నయంబు+నం దన కిలలో: 

(బతి "లేక నారభూపతి, నుతుం. డామాద( పభుండు + నోఖిలు మిగులన్ . 

క. కనకమహీభృద్వరుం డల, కనకమహీాభృద్యరుండు + గట్టిగ శౌర్యం 

బున విబుధాధారత్వం; బున బరహితధర్మ భావీమునం దలపోయన్ . 

"వా, వ. జెన్న (డుం భాయ దుత్సవఘన+ స్వ _స్త్ర)నుఖ్య క్రీడ చె 

సె .నెందక్ భువి నర్ధిలోకము దివిం + (బత్యర్థిలోకంబు స్ 

నూస్వనుం డాకనకయ్య యుద్యతకృపా+ణుం డైనమ్మాతంబున౯్ 

దానవాతము వింత యంత యనుచుం + దర్కాంపంగా శక్యమే. 

ప్ సంతాననురభేను+చింతామణి శ్రీకి, లజ్జ చా నెనరించు + నొజ్జ యగుచు 

లు 

(mp ~] 

69 

నల'కాధిపతిసూను+నలకాములకు దర్భ, రహితత్వ మునరించు + మహితలీల 

నర భీషృళోదండ+గురుఖ పృసమరంబు; దక్కు_వ యనికించు + నిక్కు-.వముగః 

గుం భీనసకో)డకుంభినగి రులకు, వ్మిశమం
బు నునర్చు + న్మ శమమున 

శే, సంతతౌ దార్యసౌందర్య+కార్య ధర
ణి, భ్ రణనై వుణగుణముల* సైథ వమెజుస్సీ 

నరుస నరసింగ మేదిసి+శ్వరునినార; నరవ లేణ్యునికనక భూ? నాయకుండు. 

"క, ఆమున్వురందు నగజుం డై మించిననారసింహు. + డత్తులితవిభ వ 

70 

శ్ మెణియ' బెండ్లి యాడం, (చేమం చెదకొండమాంబం + వినకొండాంబకే , 

చ నిరుపమవి కమంబును ఖప్తియు నీతియుం బోలెం దత్త రవి 

త్సరిచయము౯ విర _క్రీియును + భ_క్తియుం. బోలె నుయోగవ ర్తనా 

దరవనిభవంబు శాంతియును +దాంతియుం బో ల6 గరం బలంకరిం 

చికి తమనిత్య'సేవ నరళీసింగయ 
నిద్దజుకొండవూాంబలున్ | 

ఆ. అందు జెద్దకొండమాంబయం దానర్క, సింగభూపవరుండు + శష్ట్రమతులం 

72 

గాంతియుతుల సుతుల గని య
ెమూ _ర్లికమ్యారమణు(దిమ్మవిభు

ని +5 మణమోాఅ. 



10 -  కళాంహా వో శాపూ స్థ దయము 

లూ 

వము 

* అందు, క న . జ . 'శేషుదర్చము చివ్వి + కీతాంకు రుచి నవ్వి పాలమున్నీ టిం + గాలు (దవ్వి (చి 

తాననురానసిజు సము+దంచితభోగబిడౌజు నూరి మై 
తీనవభోజు భానునిభ+ తేజుసిం గృస్వమరాజు నున్న తిన్. 74 

75 

యాదిత్యుపసయాంచి? హలహలంబునులొంచి, హుత నహుగర్వము+ జ్రూాంతలూం 
స్త గ్ల : అ కల్పశాఖని గెల్చి + క్టుకీ రి మరల్చి, ఖచరువా_ర్గ దరల్సి + ఘను నదల్సి 

కందర్పు మఆపించి + యించుని నిందించి నలకూబరు హాసించి + నలుని మించి 

. తేనరుకీ _క.పతాపవదాన్యతానుు రూపవిలసనములవేత + రూఢి .కెక్కె 
ధరణి నం ద్యాలనరసింగ+నర వశేణ్యు, పట్టి మొనట్ట ఘూ _రిభూపాలకుండు. 76 

తివువ్నీతిపతి నోభిలు, నిమహిలో మిగుల వాసి 4+, కెక్కె-డుగాంభీ _ 
ర్యమ్గున _బెర్యమ్నున కౌ, ర్యమ్మునం (బఖ్యాతుం డై జనావళి పొగడన్, 77. 

. (శీవు త్తృతులనాను+రూపంబు రూపంబు, నిర్యలాంగిరసవి+సితి సీత్రి 

మహానీయణానుహమానంబు మానంబు, భూతిమ(దివుదావ హేతి హేతి 
ధాత్రీనుర నీని+దానంబు దానంబు, తులితమారుతిభీమ+ బలము బలము . 
గోవిందచింతాస్ట+ ఫావంబు భానంబు, కోవిదబంధుసం+కులము కులము ' 

. తరమె వర్టింప వనకుభృ+ _త్తటక్టుటీర, కటురటరుల్లికా చృటా+ఘటితబిరుద 
కాహశారవశ ంక్నాహకంపిత ప, తిపనృపజాలు నం ద్యాల+ తిమ్మవిభు,.. 765 

. చె న్నెసంగ౯ నృసింహనృపః శేఖరుతిమనృపాలమాళి య 
భ్యున్న తకీ 8 ముజగము + నూన మానపక న్యలట్లు తా 

, — జె ౧౧ 

రెన్న డుం భన ల న గాంచితి మంచు నుబ్బుచు౯ 

వెన్నెలకుప్ప లాడుదురు 4 వేలువ్రుకన్నెలు నాగక స్యలున్ . 79 

Se సల . శీయుతుం డై నయట్టినర+ సింహునితిమనికీ రివై భవ 

[శి యనుమాా క్రీ-కావలికిం + బె ల్వధిక ంబుగ దిక్కులా నిజ ॥ 

స్ఫాయదకీ' ర్లిసీలపట+ సంవరణం బానరించు మున్ను గా 

నాయనశ తువర్లము ప్రియం విశ నెవ్య(డు సేయ కుండెడున్, 80 
. శతి నంద్యాలనృసింహుతిమవిభుసత్కీ_ రి ప్రకాపంబు లు | 
న్నతిం బరుష౯ నవ ఫేనవి దుమము ౨ * నానాబుల౯ సింహాసం 

తతిథాతు పకరంబు లె వలయగో+[తంబు౯ా (సవచ్వామరో 

ర్షితసిందూరము ల దిశాగజములం + జె న్నాందం ౫ సేయుచున్, 81 

అతిధన్యుం డగ నారసింహవిభుతి మ్లాధీళువా స్తాబ్దనం 
గతిచే వింతగ దానవారి సముద౫|పౌొఢిచే వ్మిపసం ' 
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ఆ, ఇట్టతిమ్థ మేది+నిశ్వరుం-డనులసంద, ముండు సభ_క్రివినయ+ మోద౫ కమా 
దను భజింప నలరు+చినకొండవమూఎ౨బగా శాబుంబటి కృప 

. గ్ల ట్ అణ 
ల ఆఖండలాహాం। క్రియాఖండనోదంచి, తాఖండవిభవోదణయాంచితుండు : 

వార కార జాత కార కాజ లా, వారణాం చద్భు జూమోౌకుషు పా 

మందేహారిపుడి _ప్రసంచహఘటనాత్యే, మందేవా తేజస్ప+మన్వితుందు 

బంధు రాజీపయాస్సి ంధురాజీభ వ, దృంధురాజీజయ భాాజతుండు | న 
తే, వెలయు నిఖలదిగ ంతప్ప+థ్వీతలాధి, పతిశిర ఃకంపకంపితెళ కుతివలతు, 

మణిమత ల్లీ భృుణి ప్రతిమల్లఫుల్ల, క్ర ర్రివిభవుండు నంద్యాలకృష్ణ విభుండు. 
అధు ర, ఎ, అభలు ఆప అఆ చో మ. అనఘాత్తు౯ నరసింహాకి ఎ్రసవనుభాః ధ్యత్షు౯ విరాజద్ద్యుణ 

కనిధిక వర్గన సేయంగాం దరమె ఊక్చకంబునం చెల్ల శో 
కొం య 

భనతత్కీ_రినదీముతల్లి [పవహిం+పం బూన మున్లున్ను గా 
ష్ష్ న య ఆశీ 

ఘన మై యుబ్బు. గవీం జు లక చెలమలం + గావ్యామృతం బెంతయున్. 

చ. అవిర ళసిత్వభోగ విభ+ వాతిశ యోల్లసితుండు, నారషా 

రివునరసింహుకృవ్షజగ+ తీపతి నిత్య సువర్ణ వర ముల్ ' 
థి ల కం మ 
క వినిక.రంబు పెం గురియణ గాం (బవహీంచును హృద్యగద్యప యా లి 
ద్యవివిధకావ్యరూపతే ననంతేసువర్ణ మహా పవాహాముల్ . 

దానమునంటుూం౭ గ ఎ్రప్టవసు+ఛావరుం డ్మపతిముండు యు కృముక్ 

దీని గణించినక నురమఃణీతతి గొల్పుచు నస్ _ప్తసం 

తననన చేకుజుట 4 తదిషనయాదిగుణంబు లన్ని యుం 

బూసిక మోూజరగా ననయశ+ము౯్ నుర భిత్వము దాల్చీ యుండుటన్ . 

మ, తమి నం ద్యాలన్ఫసింహకృష్ణునిమప దాన క్రియా కౌశ లం 
లొ 

లో 

ఖా 

బునుసా త్త వ్రంబున నర్థిబ్బృందము థధనం+బుం చెంద (బత్యక్థిబ్బం 

దము చెందుకా నిధనంబు నింతయు మది౨ + దరక్కి౨ప యు క్తంబు త 

ధ్యేము వశ్రాధికు లెందుం గోరుదురు వ ర్లాధిక్యవద్యోగమున్ . 
వము, ఒక్కప్రద్యువ్నుు సిం గాం చెం దొల్లి యదువం శో దూళి జుం పాందుచు౯ . 

సకోలమ్మ సురులం గరం వఏపుకు (నంచ్యాలకృష్ణ్య తీ తీం 

(దకరాఖాన్వ యసంభ నంబుక తనం + (బద్యుమ్నుులం జయుచుం 

(బకటం బయ్యొడు దానవారి యవతా+రం బొంది ఛ్యాతీస్థలిన్ 

చ. కలన నృసింహకృష్ణుం డతి+ కౌశలత౯ రుళివించుఖడ్డ వు 

స్పలిక దటిల్లతల్ "వెడల + (గాయు నరాతినరాధివుల్ మన౯ 

వలసిన వినిం గై కొను(డు + వ_క్ష)ములం దని పండుపూరివు 

ఉం ఇన చవపినో యనుత+లంథఫులు చూపజకుం జనింపలన్. - 

ర్ 



శ్చ 

మ, 

er 

తిలినపగ వా? డడవిని, భిలవిలాసినులచాపు+ బెళుకుల కలుకున్. - 

+ పొలుఫ్రగ నారసింహాన ఎ్రహావుంగ వుకృష్తుం డనంతవై భవా 

జలుండు (పతాపకుంకుమవు4 జర్చలం బూండుయశఃప)నూనపూ 

జల నలరించు విశ్వమును + జకి విరాడ్డను నౌ" "శజింగి యా 

భళి యిది వో మహాద్భుతంవు+భ _క్తి మనంబున నెన్ని మాడలోన్., 

సువముధురమూ ర్తి. గృప్వృవిభు+ జూడసియింతు ' లె టన్న నర్మడు- గా 

ని మది నొకింత. జేర్చి యతనిం గనుంగొన్నతుదక్ నుభాంశురూ 

పము (ప్రియ మన్న వారు మణి + ఛానజు మే లనువారు గల్లు-ట 

[(బ మిదియ సాఖీ యానృవుని+ రాజమనోజులరూఫువాసికిన్ = 

అవసికాంత, కరంబు రంజిలెడు నం+ ద్యాలాధివుం గృప్ట్రపా 

. జేరి సదా యనంతవిభ వా+ధిక్యంబుసొంవు౯ వరా 

వసతే్కె_శలజృంభణంబు కులగోళ తన్న త్యము౯ మానసో 

త్సవ మైనట్టియ నేక పావనగుణో+ దారత్వముం గట్లుటన్ . 

స్ట (శీవిష్ణుభజనై కకీలుం డలోలుండు, దై పకమతర త ణాదరుండు 
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టి ఎయిరనమున గ మెజయుజోదులయందు, గజహాయారోహాదీ యొగురుండు 

కీ _ర్తివీయుండు సం+గీతసాహిత్యాది,. సకలకళావిచతు.ణుండు రసికుం 

డీవిపట్టునం నొంె +. మెబుగండు తగవరి కల నైన నెజుంగండు 4 కల్ల లాడ 

ధీరుడు గభీరుం డుచితపి+ హోరు డార్య వ ర్రనుయ శరణాగత వత్సలుండు _ 

"జేషునకు నైన వర్ణన + సేయ వశమె యనఘు సన్యాల్ రారని 
_శర్డిః మష్ట్య్య౦ తము లు, ఆహరం 

ం ఈదృశగుణరమ్యున క న్యాదృశ ధరణివరదురభి+నయ సామ్యునకుక్- 

"నె వె దికపథరక్షునకు న లాదికనృపనయతిరస్కి_ + యాదత్షునకున్ . 

. ఆధునిక రామభ (దున, కాధిక్యచణాహావ క్రియారు దునకు౯ 

మాధవపదపద్య సమ్మూ రాధనపిధిసాధితాపి రతభ దునకున్ . 

అ జయలక్షీపరిణయసహ్బ, దయకీ _ర్తిసతీసమర్పి+తన్ఫుట తేజో 
జాలీ 

మయహోరి దాతుతసం, Se ls 

. దానోదకథారామహీ, మానారతశళీతలీకృతాంగణభూఖా ' 
గానుష్టీతయాచకనం, తానాకించన్యజన్య+ తాపతుతికిన్ . 

, వప్రభకర ర్ల తాళవృంత, (పభవానిలనుఖతపరనృ+ష్మపహితనువ 

నుభరవహాజనసమాకీ, ర్ల భవనగోస్రురబహిర్లః రాభాగునకున్ , 
. శ్రీనంద్యాలనృసింవా, శినాభతనూజునకు సళమంచితవిళ్లవ : 

| శీనవ్య్వవిడౌజునకును, దానకళాతులిత దె వతవమాజునకున్. 
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డైతునకు లోచనోత్పవ, గ్నాతునకును గొండమాంబి+కావుత్తునకున్ . 102 
. విశుతతిరుములతాతా,' ర ఫేఫ్టాన్వయనుదర గ్థ+ నాచార్యతనూ 

బు 

జ|శీనివాసగురుచర, ణా శ యణసమార్థి తౌ ఖ+లా భ్యుదయునకున్ ; 108 
2 వమ ఖీ లో నళ 4 జో న రి a 

. బిషుయనగోదిశ పణ, ద మహా వొరంఘదవ, చెవేలునకు౯ా స ట్ర ర ల 
వైస్టనమతశీలుసకుకా గృప్టమహీపాలునకును + గృతిలోలునకున్. 104 

. అభ్యుదయపర ౧పరాభినృద్ధియు నాయురారోగ్య సమృద్ధియు నగునట్టుగా నాయొ 
నర్చం బూనిసిక శాపూన్థోడయం బనుముహాషైబంధంబునకుం గభథ్న్మాక్రమం జ 

క దెనిన, | 105 
ర 

(ప ఖ మూ ఖా స ము. 

ఆధ క థొ ₹ ౦ ఫ్ ము, అష్టా 

(శ్రీలకు నాసిర్ మై వి, ద్యాలతలకు నాలవాల .+ మై హరికి సదా 

శేధీభువనం బై మహిం జాలక జ్వారనతి యొప్పు + సౌభాగ్యముబన్,. 106 
గోయధియంక భాగ ముగ + దోరవుయెంవులతోడం దత్సుర 

(శ్రీ యతో మూర్మిహ_స్తయులుచేం దను ని ట్టటు ముట్టి లాలనల్ 
"సేయం ' ను సం౫గుణఆలీలల నెంతయు( బెద్ద. యయుః న 

(పాయము తై స దుడ్రయెడం + బట్టరు వెళొక రీతిగా జనుల్, 107 
నురుచిర వన్తుసంసదలఃసొంవునం బెంవు నహింవుచున్నయ 

న్వరవుకి యాత సామ్య ప్రువిః వాదము దిర్చుకొనంగం బల్బు ని 
ర్లరసగ్నర౯ నువర్ణి మయ సౌధికరి ఇ సరంబు చేత నం 

బరము (గహూంచి భూరతర+పౌరజనారన గారవంబు చేన్, 1౧8 

అహామకరి సబారనుదు+రాసద మై సిబజాఎధకారస 

స్న వాసముపొల్పు. బెల్పుచు. దనర్పు సముదమెపహాూూదకంబువే 

బీహిర భివేస్ట్రితు బగుచు + ఖఫాసిలు. దత్సురికోట. మిక్క_లి౯ 

మహిమను జ[$ నాళిగిరిమాడ్క.ని జూడ్కి-కి వేడ్క. సేయుచున్. 100 
నలుగడలందుః ౫్న౦బము లను దగి రై వతికాదిపర్య్శతం 

బులు పయిక్ప్వుతాచలునః పోటికి నింగియు నందు జ తేథం 
గతి బచరించుసా ధమణ్మకూటమరీచులు నుప్ప నొప్పు మి 

క్షి.లి వరల కి కొల్ఫుచవి+*కం గొలు వున్నగతి౯ శుభిస్థితిన్. 110 
కొలందికి నెక్కు స వరుణు+కోటలు 'మేడలు గోఫురంబులుం 
గొలువల నచ్చు నప్పురము+కోొటలు మేడలు గోవురంబులు౯ 
జలనిధితుంగభంగ చయ సాగతతత్స తి టింబసంతడి 



14. క ఛ్యాపూ ర దయము 

ఈ శే నలసీలముం గమలశాలియు నై నయగ డ్రనిరు ప 

వళి (వాంతతోడికర+కంచుగ నొప్పుచుం నోట శాటిలా 
గై వజలంగ హర పకన కాంశుని కాయము పేరం దత్సుర 

శ్రీ విలసిల్లు నభచరసింధథువు మౌళీకి మల్లెదండగన్. . 112 

చ, విలసితవీచికాయతర?వి పతిబింబమిపంబునక్ మహో 

జలనిధి తనక య వతం జెయిచాచియొప్పుసం.' 

ధ్యలం బురలథ్మ్ ధర్మవిధు + లన్నియు నెజ్ఞలపుచ్చకాయ గా 

వలయు విడం డతండు రస+వత్పరిఖామిప.-బాహుబంధమున్ . . 118 

చ. అగణితలీల నప్పురము+నందు విరాజిలుచుతిడు' నెంతయు౯ 
మృగమద లేపపంకములః మేలిమికోటలు వువు (దోటలుకా 

నిగనిగ మన్విటంకములు + నీలవుమేడలు మైండిగోడలుం 

బగడంవుటంచుపొంకములం + బచ్చలతిన్నలు వింతవన్నెలున్. [ 

లయవిభాతి. అలికులము నీలముల చెలువము వహింప నవ+దళములు హారిన ణుల 

పొలువునం దలిర్చం,దలిరుగపి కెంపులు + బలుదెజంసకొవ్విరుల విలసనము 

ము_త్రియవుగుళికలకుం దక్కు_.౦, గలమణులకుం బసిండ+తళుకులకు సి డగుచు 

"విలయలం బరాగములు 4 లలితవువితానం; బులుగ గృహముఖ్యములః చెలువు 

(పతిబింబములు బ ల బురమున ్రసలం$ బొలుచును వనంబుల్ , 115 

చ, అనుపవిత స్వ వాద్యనివహంబులతో సరమోయుటల్ సహిం '. 
పనియది యై పురం బెదురు+పొంజులు దీర్చెనొ మచ్చరంబున౯ 

వనధి కనంగ నయ్యుపవనంబులు పొల్పు మిళిందబ్బృందముల్ 

ఘునమక రాకృతిం దనర + గాడ్పులం జింద మరందబిందువుల్ . H6 

చ కొలికి మించుశెంజిగురుగుత్తులముగ్గలవుప్పగుచ్చకం . . 

బుల బున్ఫుంబే నెం బుప్పొడులం + బూపలం వించెలం గాయలకా సలం 

బుల నెవుడుక్. సమ్మ గపరి+పూ_రి వహింవుచుe దద్భన]| వజం 

జలమి రహించు నందన సమృద్ధికి నోటిగుణాధికంబుగన్ . 117 

శారిప్టన (బాహ్మాణవర్లన ము. అజం 

CA చాతు ర్యాధిగతాఖల్మళుతిచయుల్ + హడ్లర్శనిపారణుల్ 

(శౌతస్తా _రృవిధ్శిపసిద్ధ్దపదపీ+ సంచారలిలాధ్వగుల్ 

చేశోనామవిలోచనాచలితల*+ శీ నాభసంజాదిమ 

జ్యోతిర్ని త్యనిరీషు లప్పురములో + నున్నట్టియుర్వీనురుల్. శం 
నక త, తియవర్షనము, అమా ' 

శా.నానాయుదవిహారశూరులు గుణా+నందజ్రయ। శీనఖాం 

ia 
ఆక 



(ప్రథమా శ్వా సము, 15 

దాన పౌఢియశోవి శేషజితమం+ దారుల్ గభ్టీరుల్ మప 

మానాధారులు రాకుమారు లతిభ్యూమ౯ మింతు రప్వీటిలోన్, 119 
ఈక వైశ్య వర్ల్గనము. ఆజా 

చ, తమతమ పెద్దవారు మును 4 దాచిన దన్యము లున్నయట్ల యుం 

డ మితము లేక యొప్పెడుధనంబులు తారు గడించి యుర్వి ని 
త్యము నమితంబుగా నవసి+థధానము లున్నుచు నప్పురంబులో 
నమరశెగుకోమటుల్' నగుదు + రల్లకు శోరునిధీశ సరత్వమున్. 120 

నక క్యూ దవగ్గనము. అము... 

క. ద్విజులను శాస్త్రనియు_క్షిని భజియింపుచు నిండ్ల సకల'భాగ్యవిభవ మ 
క్క_జ మై తనర నుఖంతురు, నుజనులు తత్చురములోసశళూ| దులు నెమ్మిన్ | 

( క్ పురకర్తనము. ఆజా: 
క. ఎప్పట్టున ఘనసారవుం గుఫ్ప లగుగజాశ్యనుభట+కోటులచేతం 

గప్పురముకోవి యనం దగి యఫ్వురము కరంబు వెలయు + నవస్స్థల్మిమై. 129 
: మ్ల వేశ్యావర్గనము, ఆశా. 

బంధుక రము. అరుదుగ. బిడికిట+న డగాడునడుముల్ +హ_నిసమానవుయానములుక౯ 

గురుజఘనములును + గుచములభరముం + గొప్పులగొప్పతనంబులు మే 
గరగరికలు సిరి + గలనగు మొగముల్ + కల్కి మెజుంగుంగగనుంగ వలు౯ా 

దొరయల వెలపడ+తులు విటధనముల + దోంతురు చొప్పడ నప్పురలోన్. 

చ. అమరలో వింత నిం పొసలస + నందు విటాలికి వేశవాటిహ 

ర్య సములు విమానమానహర హారిశిరోగృహఫాగభోగ భా 

గమరభుజంగసంగ హృద+యంగమరంగ దనంగ సంగర 

కచురమణీమణీమణిత కల్పన నేర్చినపారువాలచేన్. 124 
ఉ. మూటలు వేయు .చేటికి ర+మావరు( డందు. బదాటు వేలపై 

నూబనమం డుభార్యలు ద+నుం బరిపూర్హ్య రత్రోత్సవంబున౯ా 

గాటముగా. దనర్చుకుతు+కంబులం గొలం6 గదు౯ నుఖంచు. నే. 

నాట చెటుంగు నివింలస+నంబు లతం డల తెల్లదీవిలోన్ క 195 

ఉ. అందును వారు వీ రనక + యందజు ధర్శధురీణు లైనవా 
రందబు శుదభాగవతు + .లందటు వేదనిరూఢి నున్నవా 

రందోటు సాతి సక్యశ్రవరు + లందటు దత్త మెజింగినట్టివా 

రందటు. సత్క- ్రసౌనిరతు + లందటు బావను లెన్ని మాడంగ౫న్, 126 

క, క్త ట్ట టన నేటికి. ద, త్పట్టణమున నున్న యట్టి*| పజ చేజాతిం 
మ టం. కందుంయ. గటిగందదింనుతి నెల్ల + కలుపము పాయున్ ,12/7 



16. కళాపూర్థోదయము 

ఖం దనరారుచుం |గమమున, నందంబుగ యావనోద+యముః (బావించెన్, 

. కలభాషీణి యనుే రా, వెలది మును నహించు సహజ+విలసత్కలభా 

ప్వలకు దగం జాల దవు డది, కలికితనము జతురతయును + గలపలుకులకున్ 

. చాలికశేళలిశ తాలస, తొలసదచిరావతరణతరుణిమతరుడో 

లోలాలసాలసవిలస, నాలోకనములు విటాళి + నట్టిటు మచ్య్సూన్.' కల 

. కూకటివేణితోం గురులు + గూడుకమున్న కుచ పరోసాముల్ 

పోశలతోడిసామ్యమును + బొందకమున్న నితంబవీవుకుక 

( చేకందనం బొకింత (పభ +వింపకమున్న |పనూనబాణు డ 

క్షైకలం బాం దా నరవ + నామెత ఛాలికక ఏటావళిన్, 18 

. తనదుమెణబుంగు౯జెక్కిళులు + దాశయగనీక ముగంబు నాంవుచుం 

జనుబాగడల్ నఖాకలనం + జక్కి-లిగింతలు వోవ- లోయుచు౯ 

'మనసిజు మించుభీతియును + నానయుం బూనుచు నీమృగాశీ యిం 

ear 

పొనరుచు చున్న (డొక్కొ- యని + యువ్విళులూరుదు రత్తజి౯ విటుల్. [న 
. తొలు పాయస్రుమగ కొదమల, తలంవులతమకములు మిగుల + దను నెధురుక్ 

జలజాశ్నీ జవ్యనము గడు, 'వెలెసె. (బతికుణము వింత4వింతగ నంతన్. 18 

ముదల బలు రేఖ గలదంట + యదియు. గాక 

వయసు [కొత్తంట వెలయాలి+వంగడమంట 
వనితచక్క_ందనంబును + వన్నేలాండ్ 

తనము గల్క్తనంబును + దరమె పొగడ, "184 

3 మెజుగుటద్దవ్రుమించు మించు బాగులసింవు, నింవుచక్క-నినుద్దు+ నెమైగ ౦బు 
జరీ 

నవచందికల నన్వ్య+నవ్వు!వులం జూవు దూనవులచొక్క_ంవు+సోయగంబు [బుం 

నారూఢిం బలుమాటు 4 వూరుపిండ్రకు నేర్చు, .నేర్చుకన్వొమదోయి?+ నెజత నం 

గటికచీశటిం గప్ప్వు+కప్పుం బూనినకొప్పు, కొప్పు తోరంవుజ+క్కువబెడంగం 
3 గుబ్బ పాలిండ్లు తేశాను + గొప్ప వితుదు 

ఛూహులతికలు మృదుపద శప వ వములు 

_జంగరుశలాకపస భంగ+పణచుమేను 

గనిగి ఇలు వొందుచుండు నాః చెలువ మిగుల, 185 

. బెళుకులం జిమ్మ్జుచుం గలికి వి త్తతిచూవు సరత్న కుండలాం 

చలకషణోజ జ్ఞ ్వలత్వముప పసల్ నెజపళ్ రయలివించుచు౯ భుజం 

గలహృదయస్థ్లుర్ వెడిచి + కొంచక తోడన పోటుగండ్రం దూ 

ఇ లలన యార యొక్కొకత+అీం బువుంబోండ్లు క టారిక 'శ్రియల్, 126 

ఉ. కీ, .రనప్మాత చి తమృదు+గీతకళాకలన। పనీణత౯ా 



tir 

el 

పథమాశ్యాసముూ || 

ర్వ _ితపంచబాణసమ్మర కియల౯్ పహారిశ్రావ్ష యప్పరః 
కీ రిబలె౯ హారింపం దొడశ47౯ విటసంచయచి త్తవి తృముల్, 187 -- 
ఆరమణీశిఖావణి మహావిభవంబున నొక్క_నాయ నసీం 

గారము లంతయు౯ 'మెజయ.+గాం చెలిక తెలతోడం జేటి"కా 

వారముతోడ వింత చెలువం బనయంబు దలిర్పణా వసం 

శతోరువిలాసభానురవ్ర+రోపవనంబున “కేగి యచ్చటన్. 188 
: కొన్న నల్ నలరాచ+మన్న నల్ గరగర, మల్లికల్ గానియున్న+వల్లికలును 
సంతానముల కళి+సంతానములయాట, పాటల ములు మాపు పాటలములు 
జీవి చేకాన్న పూ దావిచేం బథికాంత,రంగముల్ నొంచునా+రంగములును 

మారుమే లైనబం+గారుమేడలం బోల్ప, భంగి మై మించుసం+పంగిగములు - 
=, మంజులములె కనంబడు? వంజులములు, కుందములును వాసంతి కా+ బృందములును 
గేసరములును నననాగ+శేసరములు, కాంతలార కంటిరె కడు + వింత లగుచు. 

* పూబోడి యొజసికొని చనం గాం బయ్యెద ! యొడిసి పెం * గనుణగొంజు చెలీ 

లేబాన్నను భళిరా యిది గో ఫురుపావా మునక +కొనుసమయంబున్. న్న్న ప్ర [1 వు 
* ఆలికుచంబులు నాగ, య్యాలికుచంబులును వాదు + లాడెకురొద గాం 

బోలు సనం దనక నూపుర, కోలాహలచకితకీర ఘోసము వింపే, 141 
. లేగరువలిచే ముంగలి, పూంొమృలు పాయంబకుచు + భుజగతి నెఅపం 

గాం గురునక మిబె తివిళెకుం గాంగిటికి౯ నీకు దగునె + నె కొనమి వెలీ.142 
* పయంటచెజుంగు శాఖ యను+పాణి. బెరల్పుచు నోలతాంగి తాం 

(బియమున భృంగ కె తనసి+రీతముణముల్ కుచకుట్క లంబులం 
గయికొన నొప్పుపల్లవశి+ఖామణి మామిడి రి త్తం బోన్రచే 
భయ మిక నేల యే మిచటం 4 బత్యముం బుష్పము వేడ్క. నండిణో. 148 

* అని యో పకారం౧బుల వ మజీయు నొండొరులతో ననేక విధస ససల్లాపంబులం 

'బిసాళింవుచు నింపు దళుకొ త్తం (గొ తవిరిగుత్తులచేత న్మేతపర్యం బగుచున్న 
యావువ్యుందో (టం దతియం జొచ్చిన, 144 
అర' వీకుకొప్పుల+విరులవాస నకు. దో, రవుటూర్పుందావులు + (పావు గాగ 
నడలమాదతం వెంచు+ బడలిగలకు. బిణుందుల్య వేయు చను వేంగు+ం ముపడలోం 

జనుటచి _త్తడిరగొత్త+ చెలువ్రగాం? చినవళుల్ , 'మొలనూళ్ల కాంలికి బలిమినొె సయం 

బయ్యెద లాడింపం + (బభవీంచుకంకణ, నాద మంచె ప + (పోది చేయ 

* మిగుల రొదగాం గికాకిక + నగుచు రతుల 

యాయములు సోశో గెద్దియే + నాణుకొనుచు 
సందడింనుచుం బుష్పాపోచయము సలిజి 



ర్ , అనుటయు నారదుండు, 

. భళిరా సత్క_వి వాదు నిక్కను తగ౯ + భావించి సీ వన్నయా 

శ ౧కళాపూర్హోదయ ము 

అప్పు డా'కాశమార్షంబునం గృప్లే నేవాలాలనుం డగుచు నేగుచెంచునార దవ: 

హామునీం|దుని నుణికంధరుం డనుగంధర్యకుమారుండు గానవిద్యావి శేషా 
లాపంబునం గొలిచి వచ్చుచునుండి యమృగునల్మపగల్భ తాగరినుకు వెఆం గ 

దుచు నఈానందనందనున కి టనియె. 14 

. తమి బూ౭దీగాలతూలపటు య్యెలలం బం+తొ లావముచుం దూయణగునా 

కొమరులచాయనవుగబ్బిగు బ్బెితలయం+ఘు_ల్ చక్క_ంగాం జూంగి మిం 

టిముగం బె "చనుదెంచుక్వి. గనుంగాొం కే దివ్యమౌసం, ద్ర నా 

కమృగీనే నేతలమిందం గయ్యమునకుం + గాల్ దాంచులా గొ “"ప్పెడున్ 147 

146 

యుల పాయంవుమిటారిక లై 'తెలబెడం + గ నెందునుం గాన వా 

రలడోలా చలనో చ్చలచ్చలనముల్ 4 లై ౧విష్టప న్ 

వలం దన్నం జనునట్టు మించె ననినం 4 es 'చ్చేమి యొప్పే యగున్. 149 

అని పలుకునవుడు నికటం, బున నలకూబరుండు దాను + ముగులుమణుగున౯ా 

ఘన మగుదివ్యవిమానం, బునం జనుచుక రంభ విశద+ముగ నది వివియన్. 

. విని యొకింత కనలి + వున సొకలా గన నతని నారదుం డని న+ యాత్మ చెటీంగి 

భానవికృతి యెటుక4పడసిక Fern ర — జూచి. 

. ఆలించి తె యాపలుకుల్క పోలికం చెలియంగ 6 గలహ+భోజనముని గాం 

బోలు మన మితనిం గని యుచి, తాలాపము లాడి చనుటళయభినుత మనియెన్ . 

, నారదుండుం దదీయవచ+నంబు వినంబడుదిక్కు_6 జూచె చె 
వ్యారలొ నూట లాడుచును + నచ్చుట తోంచె నటంచు నచ్చట౯ 

వారివిమానరత్న మును + వారిధరంబుముణుంగు వాసె ఖా 

లారుణభానుబింబ ముద+యా। దిమజుంగును బాయువాడ్చునన్. 158 

. ఆరంభయును గుబేరకు మారుండు న'వ్వేళం దమవి+మానో తమముక్ 
నారదమానీం దుపదాం, భోరుహముల కిందిణాయం + బో నిచ్చి తగన్. 154 

. పారిజాతకునుము+ సౌరభంబులు వెద చల్లుతమశిరంబు 4 లల్ల నల్ల 

నద్దుచును దదీయ + వ. బ్యా సించి రంతం గౌంత+ నేవు నిలిచి. 
స్ట న నరడొరుః మే వదలని వేమ కలిగి + భానిలుం. డనుచుళా 

దీవించె రంభ యను డా, దై వతమునివర్యుం జూచి + దరపహాసముతోన్, 156 

. ఓమునివరి మిదీవన, చే మూ.పైం (చేవ కొంత + చెడక నిలుచునో 
యమో కాని యి(క౯ నరు ఖభావములపోండుముల కితండు + భ /'చమయక యున్నే. 

. అని తనమనంబునం గలయీరసంబు సెరింపం జాలక యక్కసక్కియంబుగా 
అూనాళ్చా తమ న్ ఎ చో లొ 

Py] ర నార సలాం దీ ఎం రూ అ
యో - -- 



(పథమాశ్వాసము 19 

మునివగుండు నిలిచి యడుగుటయు జేనరకుం (బన్తుతగమన ననిరోధంబు గాకురె - 
డ్ విచ్చేయుండు వినవూనంబుమోందికి రా నవధరింపుం డన్నియు వివరింవుచు న 
రుగుదెం చెద మహానుభావ్రులం నొంత మేర మైనం నొలిచి వచ్చుట భాగ్టంబు 

గాదె యను-చు శివ్యుస మేతంబుగాొ నతనిం ద దమవిమానంబు నందు నునిచీకొని 
తదలంకారచామిరంబులు రెండును విచ్చి పుచ్చుకొని తన వియుండునుం దాను 

నిరుగాలంకుల నిలిచి యల్లనల్లన పీచుచు నప్పడంతి మానివర్యా యప్పుడు మో 
ర లాడోలికావిహారిణులపుసంగంబున శిమ్యు తోడ న మని పలికితి రది యానతీ 

వలయు ననుటయు. జిజణునగవుతో నతండు. 158 
. భళిరా సత్క_పి వౌెదు నిక్కము తగ౯ + భావించి నీ వన్నయా | 
యెల| పాయంవుమిటారిక తెల బెడం + గే నెందునుం గాన వా . 

చ న శ — అవ వ్ర క 
రలతోలా చలనోచ్చలచ్చరణముల్ + తె)విప్టపస్ర్రీలయా 

దల? దన్నం జనునట్ల మించె ననినం + ద ప్పేమి యొస్పేయగున్, . 159 

. అని పలికితి నిం చే మై, నను గాని తెజుింగు గలిగి+నం 'జెవుమూ యో 
వనజాశీ యింక దాసం, బని యేమి మనంబులోని+భర మని పలి"కెన్. 160 

, వసి పలికిన నవ్విలాసిని యతనిం జూచి. 161 

మారలు పెద్దలు లలో, క్యా రాధ్యుల "లేమి యన్న + నంటిరి గా ౩ 

వ్యారలు మొన్నెద రిట నే మారని యాడితిరొ యనుచు 4 నడిగితి ననఘా, 

ఢహొ మయొనర్చరో యతిశ + యూ కులనర్లనలందు నిట్టియ 

వొా్యవాతి చెల్లు నంచునొ యి + "బాడిత్ రింతియ కాక యేనరా 

య. మమ్ము. బోలమికి + రూఢిగ నిమ్మయి నున్న యీాజగ 

సానమూూ రి ర్తి యర్థపతి+ముడ్డుకుమూరుండె సావ్నీ నానుడున్ 168 
న నవ్వుచుక్ ముని ను+ రొంగనం జూచి యె టాడుకొన్న నుం 

జెల్లుం గదమ్త సీకుం గడుం 4 జెల్వుండు నిర్భర మైన పేమ రా 

జోల నిట్లు వ_్భిలుట 4 జేసీ సీ మృగతుణ యెన నిట్టు రా 

చెల్లదినంబులు౯ సవతి + యేగతిం గల్జునొ్" మోందు గంటివే. 164 

నినుం బోలువనిత నీకును, వనజముఖీ యితసిం బోలు+వా. డితనికి చెం 

దును గల్లి కలంచునో యి, ట్రినిగాఢ వుముదముసొంపు+ కవులు చనునే. 165 

అనుటయు నన్వుల కనినక్), మునివర మీమాట యి ట్ల(మోఘం బగునో 
వినలే నిట్టివి మానుండు, నను మన్నన చేసి యనుచు + నాతుక (మొక్కన్. 

క్లో క్ల సల 

. అంత నమ్మహాముసీందునియాజ్ఞానుసారంబునం దద్విమానంబు కలభావీణివిహా. 

" రింస్రుచున్న యలదోంటలోనికిం దిగియె నట్టియెడ రంభానలకూబరులు వినయ 

పూర(క ంబుగా నతనిచేత ననికించుకొని యప్పు డదుటం గాన్పించువాను దేవుని 



90. 

అ 

శశాపూ రో దయ ము 

జనిరి, కలభావీ.ణశియు నట మున్ను తన కనతిదూరంబున వినంబడుబార లసల్లా 

పంబు లాలకించి యుండి తదనంతరంబ ధగద్ధగితదిగంతరం బగుచుం జేర నే 
తైంచువిమానంబు నవలోకించియు నాశ్చర్యంబు నొందుచుండి యప్పూడ ట్ల 

మగునలకూబరునిరూప పలానణ్వాది సౌభా “గ్యంబునకు మిక్కిలి మెచ్చుచు పదా 

లోకనంబునం దనియక కొంతమేర తద్విమానంబు కిందటిచాయం బూడరిండ్ల 

యారమిముజుంగున వారిసల్లాపంబు లాలకించుచుం జని యంత నది మిక్కిలి 

దూరంబుగా నేగుటయుం దిరిగి వచ్చుచు. దనవునంబున. 167 

ఇంత రూపవంతు + నెంతయు దనకుం గ, వశము చేసికొని య+ వార్యగర్వ 

మతి చెలంగ భాగర్న4వతి యాలతాంగి యెవ్వ తెయొకో మనంగ+వలబె యిట్లు. 

చ, 

క, 

క్ష 

క్, 

. మునుపు నిశజేశు నర్గపతిముద్దుకుమార్గుం డ టంచు నానితం 

విని పలుకంగ' పకటన గ బేరతనూజునకుంం గరంబు మో 

హాని యగుకాంత రంభ యని + యాడుకొనంగ వినంబడుకా మనం 

బున నివు జెన్న నామెజు౮౧స+బోండియ కావలయు!౯ నిజంబుగన్ . 169 

ఇప్పు డిది నిశ్చయంబుగ, నప్పరముమునిం[ దు. జేరి + యడుగల వలయుం 

దప్పం డతం డమరమానియ, యప్పటి కప్పటికి వచ్చు + యదుపతికడకున్ .170 

. అని చింతించుచు నాయం, గన దా నొక్కతియ యీగి + కడుం జేరువ నా 
యనుపమేజుని నారద, ముని గాల నెటీంగి వినయ+మునం | బణమిళ్లెన్. 171 
(పణమిల్లి లేచి నిరచికాంజలి యె నమస్కరించి నిలువంబడి యంజలి - 

బద్దురా లె. 172 

మానీందచంద యిపుడు వి, మానముతో నేగినట్లి,మషి తాత్తులు రం 
భానలకూబరులే యన, నానారదుం డేట్ల యగుదు + రని యాయశకతోన్. 178 

నీ వె శ్లుణీగితి చెవుమూ, నావుడు మో రాడుకొన మినంబడుమాటల్ 

ఛభానింప నట్ల యా నా, భావమునకు దోచ ననుచు + భామిని పలి౫న్. 174 

పలికిన మింట నాడుకొనుపల్కు_లు వింటివొ యన్న వింటి నో || 
యలఘుత పోనిధాన తన+యత్య ధికం బగురూపసంపదం 

జెలువుండు కైవశం బనుచుం 4 జెల్లుబడిం బచరించి పల్కె, నా 

కలికి తదు క్తి క్రి కోర్యమి (హకాశిత మయ్యెను మోావచస్థ్పృతిన్ . 175 

అనుటయు “వానిన్ యకం డో, వనితా యె ల్ల వచ్చు + వలవనిగర్వం 

బునం గన్ను గాన కాడెడి, యనుచితవాక్యంబు లేరి 4 కెనం దలంపన్. 176 

తరుణీ "'యేరికిం జెల్లునె యరయంగ చే మింతవార + మనుకొన నిదినో 

వీరుఏంకుగ నున్నది తాం గర స స నా మనస వతి+కయంముచేతన్, 177 

సవతి యన నింక నొక కె౯ి, . భువలోపల  వేఆ వెదక + బోవలయునె యో 



క. నావుడు నంతటిరూప, ఫ్రీవైభ వసతికి. గాక 4+ సిద్ధించునె యా 

ప్రథమాశ్వాసము. 21 

దై.వనియు_క్లియు మాబోం, కైవిధమునం బొట్ల బడిన 4 నిద్ధవివేకా. 179 
చే అనుడు నానూట కేమి యోా+యంబుజామీ. ౨ 

cir 

రంభ మొద ల నయుయచ్చ+ రలకు నైన 
దక్కు_ వే సదురూపసాం+ దర్భమహిమ 
"లక్కు జే కాక మిగుల నూ+హించి చూడ. ॥ 180 

+, అది య టుండ నిమ్ము + ముదిత నిన్నును జూచి 

నట్లు దోంచుచున్న +యది యుకింత 

నలిననాభుకొలున్రునకు వత్తువో యన 
'నత్తు మిము. జూతు 4 వరమునీం[ ద. 1 181 

* అని యింతి పల్కి_నఈముని పక్కె. నవునవు, నెలత ని న్నెఅుగుదు+4దలంచుకొంటి 

మాశళిమ్యు( డై నయామణిక ంధ రాహ్యాయుండిటం గొన్ని నాళ కి+దటను గొత్త 

గా హరిం బూడం+గానంగం దా వచ్చి, దండకరూపసం+_స్రవనరచన 

రమొనరింప 'నేకసం+తన |గహించి పఠించి, నట్లినేర్చరివి గదమ్త నీవు లు = 
. చేరు కలభామీణివి గద + బిరుదుచదుర 
వగుదు భళిభళి యివుడు నీ + కది ముఖిస్థ 
మగుచు నున్నదియే శక + మగునె చదువ 
ననుడు శ కంబు గా కేమి + యనుచు బలికి, 182 

వ అమృది రావ్, మధురగంభీరస్వనంబున ని ట్లని చదివె. 188 

దండక ము. క్కామినీకామితాకార సాకార కారుణం థారానవాంకూరశ ౦ కాకా 

న్లో ఇ రఖామయూఖాళికిమారితాలోక నాలోక లోశె కసం న్తుత్యనిత్య పభావా 
విభావెభ వాధిక్య ధిక్కా_రితానంతమా రాండకోటీర, ఆటీకమానామలా స్తంభ 
శురభద్యశఃపూరక ర్ప్చూర సౌరభ్య మై తీపమ్మి తీకృతామ్నాయ వాయు ప్రచారా 
నిళాపాదితాపారసంసారసంతాపనిరాంపణా పాపనిరా పణోపాయనామ్మ పశ 0 
సానుభావా భవాభావలో భాకులిభూత చేతన్సూధ్మీ వాతనిర్లీ తసంపా? _ప్పనద్భ_కి 
మాన్హెకవిశ్రామభూమిోభవ_త్త త్త రూపా నురూపావళీదుర్ని రాపస్వరూపా 

గురూపాస సాసాదితానార తానన్య సాంక ర్య కె ౦క ర్యమాధుర్యధుర్య ప్రసన్నా (ప 

సన్నా వళీమా నసోదస్తభోగాపవ ర్రాభిలాపా హృపీ. కేశ యీశానవాణీశము 
| ఖ్యుల్ నువిఖ్యాత మైనట్టనిదివ్యచార్మి తచార్ముపవారంబు పారంబు ముట్టక్'నుతిం 
పంగ లేరంచు నెంచంగ వించుం (బపంచస్వభావంబునక మాన కి స్తేము ప్ముం 

ద టక్” సారీరా కానాంన 9 నంద్ మాకా పారా. కనా రాని = 



ల్డెల్తే”' కళాపూర్ణ్జోదయ ము 

శ * -మొందింప నెందుకొ వివారంబు లేమిక్ వచనోగోచరాగోచరత్వంబు లూహిం 

పలే మెకి మోదేవ మోపాదసేవాదరంబుక మాదిం నోరుచుక వేదవాదుల్ 

శృవూదుల్ కడుం జాల నార్టించి భోగచ్చ్భ వక్టించి నానాతపశ్చర్య తాత్పర్యప 

రా కులత్యంబునం గై కానా మాకు నేయత్న ముల్ లేక యోకృస్థ్ర యోకె 

వడికా మోాకృపాలోకసంసిద్ధి విదించుటల్ బుద్ధిం దర్కి-౦ప నత్యంతచి తంబు 

గాదే జగన్నాథ యీరీతిం జెన్నార ము న్నేబుషుల్ మిమ్ము గన్నార? గన్నా 

రు మాకన్ను లెన్నంగ నేస్రుణ్యముల్ చౌసనే యీవిశేహంబుం గాంచె౯ వి 

రించోదయ స్థాననాభీసరోజా సరోజూతజాతాండముల్ తండతండంబు లై యుం 

డ నేండొండు నీరోముకూపంబు లేపారంగా. డాల్సుటల్ నెప్ప గా సీవ్ర గోవ 

ర్ం బె తి -తంచుా వరాహావతారంబున౯ ధథారుణీచ| కముం దాల్సి తంచాలా 

మహాకూర భావంబున౯ మందర గావము౯ మోచి తంచుళ జగంబుల్ సమ 

_సంబు _తె)వ్మికమ్మష్మకియా వెళ ఛాద| తేయిం జాలం బూరించి తంచుకా నూ 

తింపంగ యు కంటె భ_క్ష పజాధీన దీనికా వివేకించి లోకంబులో. గొంద తా 

ర్యో త్తముల్ సర్వ వేదంబులు౯ సర్వవాదంబులుక్ సర్వయాగంబులు౯" సర్వ 

' శోాగంబులులా సరంమానంబులు౯ సరందానంబులుం జూడ నీదాసదానా 

నుదాసాంఘ్రిసం సేవలో గోటికోట్యంశ ముం బోలలగాం జాల వంచుం దదా 

చారముం బూని వర్తింతు రత్యున్న తి౯ సర్వసంకల్పనిత్యో దయా యేము నీ 

నామమా తంబు మానాలుక ౦ 'జేర్చుటల్ దక్క నొక్కి_ంతయు౯్ దక్కు. . 

'తోవల్ భవన్యాయ ఊాటంగ లే మవ్యయా భవ్య యోగీందసాందాదరా 

కాంతశీ తెకాంతసంసేవనా భావ నాతీతకల్యాణ నానాగుణ్య శీసముదా, వితొంగా 

మముం గవలం బై నకారుణ్యదృ్టిం టామీ ంచి రవ్నంచు లత్మేమనోవల్ల భా 

డేవచేవా నమ సే నమ స్తే నమ సే నమక 184 
అజో అవాలి 

మ. అని యీవై ఖరి నంతయుం జదిప్ "దై+క్యారాతి యాదండక ౦ 

బునకు౯- మెచ్చుచు నిచ్చినట్టిది గదా + భూరిద్యుతి౯ నిదుశి 

ష్యునిక ౦ఠ బున నొప్పునావిమలరతో ఎఇదారహోరంబు స : 

న్షునిలోకో త్తమ యంచు. బల్కి_ మజియుం + బూయబోఃడి దా ని ట్రనున్ . 185 

సీ, పొసంగ ము తెవుసర ల్పోహాళించినలీలం దమలోన దొరయుశ+బ్దములు గూర్చి 

యర్థంబు వాచ్యల! క్యువ్యంగభేదంబు, "లెజింగి నిర్జాసత + నెసలం జేసి 

_ 4 రసభావములకు నర్హ్హంబుగ వై దర్శి, మొద లై నరీతు లి+ముగ నమర్చి 

రీతుల కుచితంబు + లై తనరారెడు, (వాణంబు లింఫుగాం. + బాదుగాల్పి 

"కే.!యమరనుపమాదులునుయమా'కాదులు నగ్కునట్టియర్షశ భాలం| కి యలుఫఘటించీ 
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లయవిభాతి. చలువ గలవెన్ని లల చెలువునకు సౌరభము + గలిగినను సౌరభము 

జలునయుం. దలిర్చం బాలు పెసంగకప్పురవు. బలుకులకు. గోములత + నెలకొనిన 

ఆసౌరభము. + జలునపసయుం గో,వులతయును గలిగి జనముల మిగుల బెం యె 
సయగ+మలయపన నంవుంగొాద+వులకు మధురత్యం, బలనడీన వీడు మతి 4+ కల ద 
నగవచ్చుం గడుః వెలయ: గలయీనుకపిపలుకులకు నెంచన్. 187 

క, ఊరక యటు మిముబోంటులుు చేరువ బఠియింపం గసిన + సిదింపవె యే 

కోరిక లైన నజ సము, గోరుదు మోవీణ మోసికొని కొల్పుటకున్. 188 
నీ మునినాథ యిట మున్ను + వనజద శాశ్షుని, యంతఃవురంబున + కరుగు వేళ 

మణికంధరుని. దదఈగణమున నిల్పి మ, వీణియ మోరే + పాణిం బూని 
పోవంగాం జూతు నప్పుడు దానినేం బుచ్చు;కొని కాల్ల నత్తునో+యని తలంతు 

చేవరచి త్తంబు శ దెలీయమినట్లు సేయంగ నేవి దోంచునో + యనుచు వెజతుం 

"తే, నరుణనంతనూ తవుటూడి,గంబునాకు, ముదలం బెట్టుండటంచు కే ల్తొగిచిమిగుల 

వినయ “మొప్పంగ నాయింతి+ వేడుకొనియె, నతండునట్ల కానిముని,యనుమతిం చ. 

వ. అనుమలించుటయు న నమ్మః హాత్తునియను గస హాం వీపాటి గలి "దేనం'ేసి సావాంచ్చా 

తంబును సఫలం బగు నని సంతసిల్లి రంభానలఘకాబరులవలనం గడపట వినంబడి 

న వాక్యం బాకటి దలంచుశొని యది తెలియుటకుం గృతాంజలి మై వినయభ 
రంబునం గొంకుచున్న దాన మణికంధరుండు రహస్యశంక చెడగలుగం జనల 

నమృహాముని కి టుసియె. 190 

; మహితాత, మోర లమహి నుండ సంకోచ, పడి య మొమిక్కిలి+పొడవుచనంగ 
స్ షం ఖీ నిల చేర్పునన కొంత, మేరం బోనిచ్చె న+మ్మిథున ముప్పు 

డేను వృథాభాాంతి + నింతనంతను దాని, 'నెంబడిం జని ల + వింటి నొకటి 

వినుం డది య సశ +తనయు. డోయబల యి స్నారదుమాటలు + నడువు వేజ 
శే, వ కడమ చెవుమన్న రంభయ+పస్వుడ శోలుపచె 

నీకువముజి చెప్పరా కుంట + సీకథయును, నీకు నాతోడునుమ్ముబ్బ+సీకుమునియె 

కే. ఏ నెటుంగ వేడ్క_పశుచున్న + దాననోత, పోధనో € త్తమ యాకళాం పూర్ణుడనల 
నెవ్వం డాతనినుద్ది ము+న్నేమి చెసె ప్పె, నెద్ది చెప్పరా దనియె న. 

వ. ఇది యానతీవలయు ననిన నతండు వెఆ. గంది యిది యంతయు నపూర్వంబు 
దిని చెలిసెదం గాక యని కొంతదన్యు నిశ్చలుం డగుచు విశ్వ పపంచంబునం 
గలభూతభ విష మ్యద్వ ర్త రృమానన్నర్సనంబు లన్నియు విమర్శించి తత్ప్రకారంబుం 
గాంచి కలభావిణిం జూచి యారంభ (వీయునకుం జెప్ప రా దనినకథ యత్యపూ- 
ర్వంబు నాకునుం జెప్పం దగ దని పలికిన. 198 

తే, అనఘ చెప్ప రానిక భాంశ4+4వుట్ర యుండ, నిము నలకూం య స 

త. 
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శే, 

నే. 

కీ కళా పూక్టోదయము 

ఈరంభయును పండు + నేవేళయును రతి, [కీడాపరాయణుల్ + కేనలమును 

వీరి నుండారుహాసవీకుణో కులు దక్కి నట్టిచేస్టితములు + నెట్టి వైన 

నున థోద్దిపన మహీమం బొక్కి_ంచునొ,క్కొ-_క|పేమచొ వీది 4 యురి గలదు 

కావున మము చేడు + కనుగొనుటకు మున్ను ,రంభ నపీవమా+* ర్లంకుదండ 

. శుభఘనశేఖవ _ర్తిల్లశజూచి నగుచు, ద్రహతో నున్న శారదా+రమణిలో ల్చై 

ధనదనుతుండు నన్నూటకుం +దరుణిమోవి, దంతశిఖ నె_తె న త్రటీ4దనరుతమిని. 

ం ఒత్తుటయు చందు గలుగసి, (కొత్త తెఅంగునం జెలంగు+కోమలకలనాొ 

గతి యఫవు డొకటి బహువి, స క దానికంఠ+పసీవుం బొడమెన్. 196 

. ఏమెడ నెన్నండుం గనసి+యింనులు గు ల్కెడుతద్దళస్వనం: 

శాయత మేన కౌతుకము ఛీ నద్భుతేము౯్ ములవింస నేది యే 

దీ యిది వాలం (గొ త భళి + యింకొకమా టి నొక్క_మా అటం 

చాయలిసీల వేణి నల+కాధిపసూనుండు వేండె వేండినన్. | 197 

. నాచేత నింక. గా దిది యా చెలువుడ యనయగం గాక + యున్నక్ విడ నే 

నోచెలువ యనంగ నచన్తా, గోచరసల్లాపరసము + కొం తవు డొదనెన్ , 198 

, అంత నక్కా-ంత కాంతునికి సంతసంబుగాం నొంతకొంత తత్సార్థనంబు సఫల. 

బు చేసె నతం డంత నింతకు ము న్నిది యెన్నండును విన్నయది గా దిప్పు జె 

ప్పగిడి నెదవెం జెప్పు మని (గుచ్చి (గుచ్చి యడుగ నిడి చేడు నేర్చినది కాదు 

తడవులనుండియ చే నెజబుంగునదియ యొక్క. కారణంబున నిది యెజుక పణుపక్ 

వజయ మజచియు. నేండు బాల భానుపాండు మేఘసంసర్షవి శేప వీకుణంబునం 

దలంచిన మూనసంబులోనన పూని యుండి యిప్పటిసిదుండగంబువలనం గలిగి 

వెలివికియ నిచ్చితి నని పలికిన నతం డీ ట్లనియె. 199 

. వమికారణమున దాంచి? తిన్ని నాళ్లు 
య 

తరుణి యెొటజుంగింవు మనుండు నేతత్ప్రసంగ 

న గళాపూర్ణుక భలు న+చ్చునె యనియెడు 

తలంవుచే దాంచితి న టంచు + వెలంది పలి. 200 

. పలికి యోాపౌరుప్కూభరణతత్క_థలు వచ్చిన "నేవి యంకేని వినుము చెలియ 

నాకథ లిం. 'జెప్పీ+నట్టివారును విని, నట్టవారును ధ్యాతిశయందుం బు చే 

వ ప (పపౌ శ్రైదో బహుసంతతియుం దన ర్పుచుం జిరకాలంబు + (పచుకసంప 

దభి ద్ధి ఛిఈశుభ సౌఖ్యములు గాంతు,రనుమాట యున్నది + యాదియంద 

యేను నీ కది చెప్పిన + దీనికొఆకు, నవనిం బుట్టంగ వలయునో+యని పెజ వెద: 
(చాణవల్లభ యవి తావ4కాంగసంగ, సౌఖ్యమునం జేర్పు నాకుని+స్థ్ర ంబులగునె, 

అనియు వింటివి గద యని + యనియెదేనస్సి యేను వినినట్టవిన్లుట + నిటిమాట 
లు 
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న, అని చెప్పె నని చెప్పి నారదుండు, 905 

"లే. అతిన విను రంభకును గల యట్రిభయము 
నాకు. గల్లుటం దత్క_భ + నికు జెప్ప 

గూడ ద ట్లయ్యు మిక్కిలి + కునలయమున 

'వెలయం గల దది నెలయ్మునో+వలును గలుగు. 204 
ల్ అది య ట్లుంణె రంభానలకూబరు లవిగధంబున సల్లాపం _ బొనరించినయనంత 

రంజ తద్వ్యిమానంబు మత్సమిపంబున శ తేర మోడోలికా పసంగంబులు నడి 
యె నని కలభాస్పీణికిం జెప్పు నప్పుడు తద్య్భనల.స్నీ విలోకన కౌ తుకంబున శెడ 
గాం జని యున్న మణికంధరుం బిలిచి యంబుజాశ్సునికొ లున్ర వేళ దప్పకుండం 
జఖోవలయు ర మనుచు నచ్చటం గదలి చనియెం గలభావీశయు సంతం దనుం 

, జేర వచ్చిన నెచ్చెలులుం చానును నిజగృహాంబున క్రి వేగంబ కొలునుసింగా 

రంబు సంఘటించుకొని కృష్ణునగరి కరి, 205 

ఖా; (శ్రీనంద్యాలన్రరాంక వాగ్విభనల+ స్నో నా భపర్యంక ను 

జ్ఞాన శ్రిమిథి లేం ద సూనృతనచ+స్పంథాహారిశ్చంద వి 
ద్యానైవుణ్యస ముద్భ . ర్భృ శీనిక వ్ ద్వద్య్వాద వావాలిళా 

స్థానిమందిరి యింది రారమణపత్పం కేరు హేందిందిరా. 206 
క. అంభోవిధిసాభారణ, గాంభీర్య యనాత్యను ష4కంపన చయకు 

వృేంఛభరితరవారిమపహా, కుంభీససనర్య సమరగురుభుజ కరా. 907 
మాలిని. శేషనుభాషణ + శీలవిభూవణ, నీవకపోపణ + చి శకిఫ్రూ 

న్మేవనిన_ర్గన + నిర్శలకీ_ర్థన, నిత్యసవ_ర్తన + సీతికఖా 
వోపవిచకుుణ + వుణ్యవిధితణ, భూనురరతిణ + భూరిముద 

ద్వేపణశాసన + ధీజలజూసన్య దీ వ్లివిభాసన + ధీరమతీ. 208 
గద్యము. వ్తణి నిఖలసూరిలో కాంగ్ కారతరంగితక విత్వ వై భనవింగ ఇయమరనార్యత 
నూన సౌజన్య గయ నూరయ నామభేయ సణ్లీతం బె నక భాఫ్లూంర్హోదయం బను 
మహాకావ్య ంబుసందు( (బిథభమాశ్ళాసము, 
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కళాపూర్ణోదయము. 
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దిగ లీ యా శా సము, 

అపా ఇదావారతాలములంలుఅరనొందాడాందదలతా 

సా! గ ఖండ్యా దిహిమాచల 

చ భల మేఖలి కావిలసదపరిమితవాయరింఖా 

లేఖతజయలాంఛన నృప 
9.౧ అక థి శేఖర సర నా 1 

వ. అవధరింవు మవ్విధంబునం గలభావిణివోడ సంభావి.ంచి యరుగుచు నారదా 
2న తనమునంబున, 9 

చ, హృదయము వెం గొాకింత శవి+యిం చెను జెల్వపురగొనవ్వు పెంవునం 
బాద లెడురంభ కు౯ సవతపోరు గణించుట కంకురార్చణం 
వీది యిటు గొంత చేసితి నః పేన్లీత మంతయు నైనయట్ల య్యా 
నుదతియ వాలు డానికి నసూయయు నున్నది మాట లారయన్,, 3 

క. ఎంచల నాగమనమునకు, నించుక చు పెన నరయ్యు + సిది యోగ్యమ సా 
ధించుట కెవ్వారిని బో రించనికుణ మొక్క_టియుం దరింపల వశ మే. శ 

వ. అని తలపోయుచు శిష్యుండునుం దానును బుర్మపవేశమార్షంబున నడుచు 
చుండె నప్పూడు, ,. 5 

“టీ వుదవ్వుల నెనేయ+ ధర రికి దిగవచ్చు, చున్న వాం డిది యమియొక్యా.. యసయుః 
గయ్యంబు లిడ నెందు+గలిగ బునోయని, నెదకుచు నే జెంచు+విధమొ యనియుం 
బవనేరితము దై.నపాదపాంనువులనిం,దఅయగ ఆర్థులం జేయు+కొఆకా యసియు 
క్ అరమ కల ఆటు 9 అరు అద. కట నాను 

mr 
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నే దను నటుగపనవార్ లతిదూర్యమునన కేచి a 

శంనుచేతులు ముగిచి న_కిబుచుండ 
నిక టమున గన్న వారలు + సేలం జూయి | 

యాదరిముస |బణామంబు + లాచరింప. 6 
చ, అలఘువిసనీతినంభ ముసమాకులతక౯ా "వెస బల్ల కీలు నం 

దలనులు వారువంబులును + దంతులు నాదిగం గట్టువాహానం 
బులు డిగి సచ్చి (మొక్కు_దొర+మూంయకల] పెట్టున. ' దోవ ఇల సం 
కులముగ సందుల గొంద టోొక+కొంత ee దేసి కాల్ల రాన్. 7 

మ తక్రోకి కీల. కొందొటీం గడకంటిమూాప్రులం + గొందఆ౯ా నఅమాన్కు_లం స్ 
గొఎదలం జణున స్యుడాలునం + నొందు? దగుదీవనం 

A గౌందణు? జయి వాంచి ఆ మ్ల + కొందజగ గయిదండ గర్బ గ్ 
చుం దపోధనుం జూద ఇను 1 + సొంవ్రుగాం (బణతాత్తులన్, ర్ 

వం అవ్విధంబున సస్లజన సేవన లాదరి-చుచు శిష్యుంి పున చాను నమ్యునివరుంజు 
పర్మస్సర విభు కన్: వావాల సీ చీనా స్తసమార్టిత చర ఎరివుచర్చి శాచశర్చాంకర ౦బులన 
లనను, సంకులక లహుంసచక్రనాక వుహ్కరాహ్వాయ్య ప్ర పముఖజలపవ్నీ సందోహాళో 
లాహాల౫బువలనను, అవివ శబరి ఢొకమానడీండఉరఖండమండలీ పాండి జము తబలను 
తే హవాసితేంబులనలనను, నికటంబున3 బాదలుజలధివిలసనంబులం జెలశీంగి గోలి 
సియునో యాగ ఎబున బరిలపకఖానలయంబుటును, టరిఖావలయసలిలనిధిన 
ముహైలక్రోలనీస్? సానకీర్యమాంణ ౨బు అగుచుు దమయందు నుభ యతమాక్క 
స్యుమాణభోగీ. (Ur సోగ వెస్టున సికొరానుకార పారీణంబు లే రాణించుచుం ది 
తుము గాలు (వశాత్తు వెలా: ఖపర్వతిని సత ంబడంబరవిడింబనచతురం 
బు మూక నొ పూనె దూర్య| పాకారంబులును, (బాకి గార వలయ్గనివులకపళిర్ష 
సముదాయ సముత్కీ. Ces నివవావిపఏిఫ్ కొంతినంతొన చోనునసమాలి 
కంస నాట రామి రంత భాగం టగుచు బా రవిక నలగ బట్టిశయా త షృతం 
బురీతి .నుద్ద్యోగి ౨ ముగ గనముందలంబునకుం బాింమరిత అ Ns నాం ఫోన 

ర్పుసమున్న తేశి ఖర సంసక్టనిక్ట్రి _ క వకాక్తకి భ! Banda బనీండ్ కామ లును 
సలవడించు వాను జీన్నపాసాటే రొజు ంబును, వాసు బేవ పాసాద రాజశ్రైత నద్యో 
తమానశాతకుంభ్రకుంభిసీధరంబుకకు (బత్యంచప ర్వాత భం ౧గ నంగీకరించి య 
అంకాౌరంబు గావించునను దేనస సనాతన న వం నా | 
ధయూధంబుబున్కు సౌధయూధభూధ౫ be గాతవమువాత్రరం గణీబ్బందసంటే 
పహొవంబు జ భం జీయునుభి యపార్శ (భాగ హీర మయగ్భసాభీ క్లిస “సంతేతేతంత 

సమాస మదరీచిని చయపూూర్ భొాజమారంబులును. రాజమూరి నం గని 



౨20, 

స్త 

కశళాపూర్థోదయము ( 

వార్వితర్జి 'కాసికాయ విరచిత కురంగ నాభిగోముఖోపరితరంగి తరంగ వల్లీ మతల్లి"కా 
మనోజ్ఞమాక్షి కమండలీ పాండిత్యంబు లత్యంతకాంతంబు లగుచు నుత్తుంగహార క 
శిఖర కేతు సంభుసంఘర్ష ణశక లితపతి తా ంతరిక్షఖండలత్యు నాణన క్షు త సము 

త్పేనాసంధుతుణవిచకుణంబు స్. పీవేణపర్యంబు నిర్వహింపం బంఫు మోటు 
చుం దదవలంబనలంబమానవివిధాంబుదకదంబకంబు డంబుం జూవుకలువడంబు 
లును గలువడంబులం దవిలినమిళిందంబుల'చందంబు నందపజఅచుచం[ దశాలా 
ఖేలనాలోలనాళీకలోచ్సనాలోచ నంబులమరీచివ్ దికల మె ల్లు చిల్లునం జిమునగో 
వులం జిమ్థుగ ౦ధ సారకస్తూరి కానీర భారా పసారంబుల తెణం గౌజుంగింప బంగా 
రురంగుపసల. బసవువసంతంబు లాడుభావంబున ఠీవి నెజప్రుభ ర హార్మ వి(శీలఖే 
లాసంభ్యమోచ్చ్య్వసితవిశ రారు శేశబంధంబులో యనంగబంధురంబు లగుముం 
ఫరగంధనవానివహవిహరణవిసృమర'కాలాగురుభూపథూమంబులును ధూప 
ధూమ శ్యామికామివంబున నిజస్వ్యామికొలువు నకు నిబ్బరంవుంబే రుబ్బునం బి 
బృకొనుచుం "వేరినశ అంగార రససము[ దంబునకు సిరి (దవి దువుకుడుంగ సంఘ 
సాంగత్య సౌభాగ్యంబు నను గహింవుచుం (సత్య గజ గబ సలస్టావితకురువిం 
దకలశ కందళచ్చవిచ్చటాజటాలితంబు లగుగోప్రరంబులును, గోవురద్యారతోర 
ణవ్యాజవిభా/జమానమంగళన్నూ తనువ్య క్తనిర్వ ర్వితపర్మిగహాగృవావై' భవశీస 
ముపభోేగని స్పందు లగుసక లజనులును, అత్యంతచి తతరమహ త్త గంబునం (బవ 
ర్రిల్లును త్రమో_త్తమకీ ర్తులర బాగ డొొందుత ద్ద్యారకానగరంబు దరియం . 
జొచ్చి రంత, 

9 
మహనీయకురువింద+వమూాణిక్ష కాంతుల, చేతః బల్లవిత మె + చెలువ మోజు 
మరక తమణిసము+త్కరమరీచిచ్చటా, షృతసంతతిచేత + బాగు మోజు 

gf నకలంకనవ్యమౌ _క్రికచాకచక్య పు సూనసంపదచేత + సొంప్రు మి 

తే 

లీ 
శ 

౧ 

తిం 

నింద సలజ్యోతిరిందిందిర శేణి, విలసనంబుల చేత. 4 బొలుప్రు మోజుం. 
దనసమున్న తిచే నభ స్తరువుం |బోచి | 
విమలశిఖరా|౫ కనకకుం+ భములవేత 
సఫలితంబుగం జేయుచు + జాల వెలయు 
నంబుజామవునికొలువుకూ+టంబు గాంచె, 

10 కాంచి మణిక ౦ధరునిత్రోం గాంచనగర్భజుండు వలిశెం + గలకాలము వీ మించిన నిది నిచ్చలు నెక, యంచితరుచి. నెఅవ్రచున్న+యది కనుంగాం'పే. 11 అనై కుంఠముం జూచినట్లు కడు నిం + సె యీాసభామంటప | శీ వీన్ఫూ ర్లికతంబున౯ మిగుల + నాచి త్తంబు నానందము 
దావై చితిం గరంచుచున్న యది + యెతద్దాార కాపట్టణం 
? రావ గి ఇం. అగి రొ. య ళ్న 



.. స్ సన లే 

వ, అని పల్కు..చుం జేరం బోన్రునంత, 18 ౧ 

క, ఆబుషియాగమనం బస్సు డారసి చని చప్పి రంబు+ జాత్స్వునకు బహి 
శ్వారిణు లగుపరివారిక్క లారీతిని జెప్ప నతని+యానతికల్ని న్, 14 

న బంగారునగెలునులు 4 పవడంవుందరమెన, కోళ్లును వింత బా+గులబాగ డలు 

రత్న ౦వుంజిలుకలు + రాయంచ పతివులు, పసిండివువ్వులవాంత+పనులసాబగు 
ఏవిధంబు లగుచి త+విరచనలును దసి, లీనూలుప క్రైయ ల్లిక బెడంగు 
పలు తెఅంగులపట్టు+తలగడబిల్లలు, నువ్వంవులసంకుమవువ్వుపజవు 

తే. ౫లిగి మెటుంసలు దిక్కు.లం + గడలుకొనం 

మించుదంతవుటు య్యేల+మంచమునను చ 
బాలువు మోటు చు దనయంతి+* వురముసతుల 

యూడిగ్రంబులు  కొంచు + నున్న శం. 15 
ఉ. అప్పలుకుల్ చెవిం బడినోయంతన దిగ్గున లేచి యెక్టుటూూ 

యప్పర మెస్టినందనుండె + యాన హజారవ్ళుశోన నచ్చే 
యొష్పుడు నంతరితు గతి 4 నిచ్చటిశే చనుచెంచు సివ్విధం 
శుప్పుడు వాలం జతి విది+ యేమకొ యంచు ససంభమంబునన్, | 16 

నీ, తూయగుబుయ్యెలం దూంగు+-వోం నొంత చెదరిన, యరవిరివన్ని బా; గట్ల యుండొ 
నడపంబుత్రొయ్యలి + మడిచి యిచ్చిన తెల, నాకుచీలిక చేతి యంద యుండ 

= నట్టిటు తొడిగిన యంఘు)లరత్నంవు, సమ్మాళి౫లు సారి 4 జాణుచుండ 
'రాణినాసనుం జామ+ర గాహిణులు గూడ, నరుగుదెంచితమంత + మరలుచుండం 

త. దనకు. గ దండ యొసంగన+ తరుణ్ కేలు 

వదల నెజు(గమి నది శోన 4 వచ్చుచుండం 
గనిన వా శెల్ల నెదుగుచు' + గలలసచుండ 

మురరివుడు వాకిటిహజార+ముసకు నచ్చ. 17 

తే. ఇ"శ్లైదురొ-ని (ప్రణమిల్లి + యింవుపెంవు 
దనర6 “దండ యొసలి తో+డ్కొనుచు చేని 
యతనియాజ్ఞ వెంబడిని శు+ద్దాంతనికట 
భాసీ యగునెక్క_ముణిస'భా+భ వనమునను. 18 

మ, జగ దీఘుండు త పోధ నా గణికం బూ+జూన_ర్హనల్ నాండ్ (కొ 
తగ నేతెంచినవానికం బలె మస తాత్ప్సర్యసయు కుడ 
తగం జేసెం గడుం (గొ త్తకొ _త్తగుచు నత్యంతాదరం బెక్కు ధ" 
ర్యగరిస్టాత్తులబుద్ధి పూజ్యా లగువా+రల్ సల్మణుక్ వచ్చినన్ . 19 

ఉ. అపకు తత్న భాగ హాస మాగనమనారు లు కొలుంేంత ఇ 



తం 

క 

G 

3 కమలనాభుండు నపుడు లీఘుుంబ తనదు 

కళాపూన్లోదయము 

నప్పరమర్హి వఏడ్ర్కా_లువు+నంతకు రవ మ్శన నం గొంకి త. 

చప్పలుకుల్ గణింపక తదంచితగోస్థీన యుండే నింవుళ న్. 

3 మౌనివే రణ్యు( డి ట్రనియె + మూ కాక పెద్దతనం బొనర్చి రా 

న. రనల + కక్క_ట యిమ్మైయిం నొంకిలేని న 

న్నోనలినాకు పొ మనుట + యుక్తము నీ కివు డట్లు గాక మొ 

తూ. జూచి-లేని కౌలు$వం బిలువీంపుము వె వారి నావుడున్. 

. చెలులం జుట్టల దండనాథుల విప శ్చీద్వర్యులక సత్క_పీం 

(దుల మం, తీశుల వారముఖ్యల ముకుం+దుం జడెంతయుం (బీతితోం 

విలువీంచెం బొడగాంచి sey వకో+భి౯ చార లక్ See 

స్తులు ద న్గుందజ నష్ట " శ్రేచలులసతోం. + దోడో 'నెలింగింప్రుచు 

కొలువు వీడొ-0చు మాని దో+డొ్క-నుచు నే” 

నంతిప్రరమున కాతండు + నాత తృశిష్యూ 

'వెలుపలన నిల్పి తాం దనవీణెం గొనియె. 

2 

21 

99 

28 

అప్పు డతని చేతి యానీణెం దాం బుచ్చు, కొనియె సంభ మమున. + గూడ నేగి 

కరము వినయ ముప్పఆగల భామీణిముకుందుం, డవుడుడానిం జూచి+యల్లనగుచు. 

* వమిోా శిప్యత్వంబున, నిమ్లునివరుసేవ సేయ + నిచ్చ వొడమెనో 

యూమగున యనిన విని యది, యుమియు లే దని వినీతి + నిటు నటు నెదాన్: 

* ఒదుగుటయుక౯్ యదు పవరు + దోహరిణాశీ తలంక నేల వీ 

కిది కడు లెస్సబుద్ధి కప 4 నిట్రమహామహు లాతసే సేవనకు౯ 

హృదయమునందు నియ్యకొను + కెవ్వరి కున్నది వేయు నేటికిం 
చీ చ (బదికితి సెవ సెయుము ఈు+భ పదు నమన నిట్లు యెప్పుడున్ . 

. సమతిపెంవు పొడుకొను+ నేరువులుక్ మృదువుంజులస్యూర 
శ్రిమధురతముం గనుచు. + జిత్తములోపల నేను గెంతు ని 
కోో_వులి గొంత నారదున+కుం బరిచర్య యొనర్చు నేని వి 

ద్యామహిమం గడు౯ వెలయు + నంచు నినుం గనుగాన్న వేళలన్. 

. అనుచుక్ జాంబవతీగృ్ళవాంబునకు( దొ + నమ్మానిలో కాధినా 

థునివెంటం జని శిమ్నురాలి నొక కేం 4 దో చెచ్చితిం వ్నిం క. 
కొని కిశీంప్రు మ టంచు నల్ల నగుచు౯ 4 గోవిందు తం | చ్చి 
ల్చ్ నయం బొప్పగం బల్కా నమ్మగువయుం + జి తంబు రంజిల్లంగన్. 

"లేకమునం లకక ఇదరి రా వాప్ీరిచ ఎం లా బామ 

26 

27 

28 
. నాకు మును మోరు చెప్పెడి, యోకలభావీ.ణియి యిది య+టంచును వినయో 

ఇుకువవవాతాో. 

అపరా న 0 చను నాలా! 



er . అంతట గోనిందుం + డాయింతిం జూచి యోా,వనజాశ్నీ యిచటి కిమ్యునివ ₹ణ్యు. 

జేతేర దొరకొని + యొన్ని యో నాళ్లయ్యె, నీ చేమి దిద్దితి + వెజుగం జెవుము 
గానణాతురిం చాను+గ డురబోడయయ్యు. దుంబురుమోందివముత్పరం+బుననుజెసి 

మర్ సాధింతు + నని. పూని నాం డిది యెందు నెన్యరును మున్నె అు కునికి 

వున విశేషములు సీకు.+ గలవి వరుస, చెలికి సీనేర్చిన శె యుల ఖీ దిద్దు మనుచు 

Bee నిమహా యోగివర్యు, ననుశు జూంబవతిసతి 4 వినయ "మొప్ప. 80 

= ఎప్పుడును నోూవచస్థ్రితిం దప్పక యే నడువుచున్న +దాన నివుడు నా 
తప్పొప్పులు మో రలయుట, యొషప్వుకా విన ననధరింవు+డొకకొం తనుచున్ ,81 

స్ట కుంద నవుంగమ్మిం దిగీచిన, జ బకత + నలరుంచేనెల్ 

చిందినగతి మాథుర్భ్టము, ఫాందుపడకా వణ ముట్టి + పొలంతుక. పాడెన్. కిల్లి 

. (పౌఢితో సరిగమ పధనిస్వరంబుల, (ప్రతినియత్మశుతి* క్రమము లెజింగి 
రాగ భేదములన+ర్జములం దొలంగించి లయతౌళిశుది నెం+తయుం దలిర్స 

(గామవిశేపషమూగ్త న లేర్చడంణ మంద్ర మధ్యమతారసామగి దనరం 

భఛాతుమూతువులు గీ4 త్మపబంధముల-దు, న నసమానలీలమై + నతిశయిళ్ల 

దోర మగ్ముేమరసమునం 4 దోంచితోంచి 

వీనులకు నింపు జలువయు + వి స్తరిల ౪ 

నాకరణిం దనకాంత యః నేకగతుల 

- నాత్మగుణగానములు సేయ + నచ్యుతుండు. ' లికి 
ఆ. ముదిత మేలు మేలు + కొదవ తే చెందు సి 

యనఘ చరితు దిద్దు + మనుచు. జనియె 

జాంబవలియు నోక్క+సంనత్పరము దాక 

బాట నేశ్చి మునికి + "చొటనమున. 94 

ఉ. అంతం (గ్రమంబునం (బీయుని+యా జ్ఞ ను సత్యయు భోజక న స. 

సంతస 'మొప్ప నప్పరమ సంయమి "సుక్కొ_క యే(డు దిట్లి ర 
త్యంతేమన్ నో జ్ఞగాసపటి మూతి యోన్న తుం గాలా నవ్విభుం 

డంతటం చాను దిధై నొక+యబ్దము పూర్ణము గాల నాతనిన్ , తిగ్ 
అప్పుడు మణిగంధరుండు కల భావీణికిం భోతె నంతఃవురకాంతలనలనిళిక్ష యే 

మియు తే కుండియుం బుండరీకాతునియను గ హావిశేషుంబున సకలరవాస్నుసంన్ని 
తవిద్యాసంపన్న తవేత నారదకలభానీణులయట్ల యత్యధికుం డయ్యు. 86 

క. అమ్మువురకు గానము హరి, యిమ్మెయి నఖిలంబు నేర్చి ౪ యిశ మోసంగీ 
తమ్మునకు సడ లేదు జ, గముల సని పలిక మోదాగరిముం దేళ్ళాన్. 97 

ఆ. అంతివరములోలి 4 కని మం కమ్. దయ అలం జల. జిల ల 

త 

ot 

ox 

er 

Glh 
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ర 



ప్ 

స 

కళాపూర్ణోదయము అ 

మణికంధరు(డును గలభ్యా వీణియు గొలిచి రాగ నాబుమ్మ పవరశ్ ఖా 

మణి యొక్కనాండు యదుభూ పణు వీడొ-ని వేడ్క. నవసిసంచారమునన్ = 

ఆ. -చనుచు నుండి తనదూసంగీతచాతురీ, గరిమపసకు మున్ను + సరసిజాతు 

వ, 

cir 

er 

చెలున లాత్త మెచ్చి 4 సలివినయట్టి ప, శంసచందముల పఊూసంగ. మైన, 40 

వారితో ని ట్లనియె నివ్యిధంబున నవ్యరవ్యర్థినులు మువ్వురుం బెక్కు_మాణులు 
మదీయసంగీత్రచాతుర్యంబురీతు లతినూతనంబు లనియు నీ తెజుంగు లెన్యరికిని 

దొరక వనియు. బలుకుట గల దది నిజహృదయంబున గలవిధంబో నాదువు 

దికి ముదం బొనరించుకొఅకువణ యబజుంగ రాదు చదురు లెదిరిమదికి నెట్టపగె 

ది నైన సమ్మదం బొదవించుట పరమధ_ర్మం బని తలంతురు గావున నట్రికథలు 
గట్టగ నమ్మరాదు తమ చెలులతోడ నేతత్ప్రసంగంబున నేమి పలికి రది నిజంబు 
తదనబోధంబు గలుగునందాక డెందంబు సందియంబు నొందుట “తప్ప దనుట 

యు నప్పరవుతపోధనునకుం గలభామిణి యి టనియె. : 41 

* మావెంట రాకపోకలు, గావింపల నగరిలోనం + గలజనములు న 
న్నో వాచంయమ యొబుంగసదు, రా వనితలకడకు నాకు 4 నరుగంగ వచ్చున్. 
బ్ర ట్లరిగి వారు సఖులతో 4 నిష్ట గోష్షి, నాడుకొనుమాటలను వినం, గూడు నైన 

నేను మోడాన నగుట మి+గానకథలు, వడిన న వ్వేళం గొదవలు + దడనేే మొ, 
. నా కపేశ్నీత మైన నాతిరూవు ధరింప, సామర్ధ్య మబ్చిన + నామగువల 
సఖులరూపము: దాల్సీ*సముచితంబగు వేళ, జనివారిహృాదయంబు+ గనం నచ్చు 
నన నిది నెపముగా+ను నిధీశనుతుని దా రంభ మొ కూడుట + రమణికోర్కె_ 
యదియమదియ కా+ ర్యానుకూలము క ద్యాయనియాత్యనలరి యా+యతివంజూచి 

. యువిద నీ కిట్టసామర్థ ్య + మొదవుటకును, నర మొసంగితి నేను స+వలసినట్లి 
యంగనలరూవుందాత్చియా+ యబ్బ నాభు, వనితలతలంఛుదెలిసిర మనుచు? బసి చె, 

= పనిచిన నాచెల్య + వనజదళాక్షునిి సతులపాలికిని దత్ +సఖులరూవు. " 
ధరియించి వార లొద్ష్దను లేని వేళలం జని (ప్రసంగము దెచ్చి + సంయమా౧(దు 
సంగీతచాతుర్య+భ ౦గు లనన్య సా, ధారణం బగుట త+ ద్యాక్యసరణి 
చెత నెంతయునుని+శ్చితముగాం దెలిసి యముని కది యెణిగించి + ముదితుంజే్చా 

* సంయమియు నాయకం జూచి + జాంబవతియు 
. సత్య భామయు భోజూత్మ +జయును హారియు 
గురువులుగం గానకళ లెల్ల + గరిడిముచ్చుం 
దనముతో నేర్చితివి గద + యనుచుం బలికి, శీర్ 

త్తే, కొమ్మ మున్ను నీవాత్మ లో గోరినట్టి కాంతు రంఫామనోవారా+కారుం డసచు 



గా 

స్తీ 

gb 

రి అర 
స్క ది ళల యా శ్వాస ము. 38 

, అని యవ్వనిత ననివి మణికంధరుండుం దానును సముచిత భావ ణంబులు గొంత 

తడన్ర నడవీ నారదుండు నిజేచ్చం జనియె మణికంధరుండును దదా బేశంబునం 
దీర్ణయ్మాతే కే నటమున్ను కలభామీణియు నట్ట నారదుచేత ననివించుకొని 
నిజగృహంబునకుం జని ప. బుడుగుటం జేసి నగరిరాకపోకలతగు 

లంబు ఇాలమిం గ్రోమంబునం దనచి_త్తంబు నలకూబరచింతాయ తం బగుచుం 
డం దత్పమాపగమనంబున కప శ గానక బహుకాఖgంబు గడవీ శాల 

యాసపనం౧ంజు దుష్కరం బఎగుటయు నొక గాసాండు చా మెక తియ న్ స్టా గని 

గృహారామంబున కరిగి యుం మనంత. 47 

లలితవ్రుభూటిప్ల ఫూంతీయును + లాతవుగోలయుం గత పాలయుకొ 

మలకొనుచిన్న కెంజడలు ? మందులనా ఈ తము నాగి _తముక్ | 

(లిం ననుస్టుక్ న్నారయు 4 లాహీరిమోదము కృంగినాదముం 

జైలు వలర౧గ గ నెక '+సిద్దుండు నీంగవువారునఐబుతోన. 48 

నే లభ పదవి నేణెంచి య+య్యజబల యున్న 

తోంటలతోనికి డిగియె న+ద్భుతము గాల 

నదియు! దన న్మహిమకు నెల + గందుమనము 

నల్ల నూల్కొటల్స్పి యది ప! చాను భాసర, 49 

అతణస నోనలభానిణి* * యాత్ (గురుని గృష్ష ముం గొలునంణ నేగుటే 4 + గీతవిద్య 

స్తూ! క్గముగ నేర్చి లే నె రాస పోక “లివ్రముమాసీనాంయు గదా దివ్య*+మొనినరుం సుం 

* చూస "వనియ సీకును, మానస మితేన పచింతే 4 4 మూాధి లీింరముగా 

నానలకూాబరుసంద య, దీనం బే నిలిచి యున్న+దియ తరలా:సీ రీ! 

వడపటినాండు సిన్ను నిటు + కాంచనగర్భతనూజం డంవుచోం 

గిడముయభీస్టసి సద్దియును + గాం దగసదీనన యిచ్చాం గాఫ్రునం 

బడ్తంతి యమాఘు మూయనమఘు+పట్కు. చలింపభళసీకు తాలి స్ప 

బడలయిటం జూడ న ోవుదు0 + _సాణసఖుల్ వణన్యూత మేనియున్. గలి 

తడసులనుండియుఆ దపము సేయం ౬ బూస్తిముణికంధరుండు పాట్కమానియునికి 

నుపవాసఖేదంబు * నిపనయింపంి. తేక 'వేగుచున్న వి నామువిను లివుడు 

పీకొ వాయింవు మో వెలంది సం జైనం దు, సగ విని సారణ+ సేయు? గాని 

యీాభువనముల మో+యిరువురణగానంబ్క కాని 'యన్యము లింవు + గాను నాకు 

నని పటుక్ మాటమాటకు + నద్భుతంబ్యు వాల (బబలంగ విసివిని+యాలతోంగి 

కరస దోజములీ్" ముకులి౨-చి కరము వినయ, మతిశ యిల్ల౫ ని టను+నతనిశో జ. 

ఓయనము వుండ స్పై యూ, గాయతకపలాదిసిద్దుంలందు. నొకండనా శ 
a) 

సలం a TTR PTE, TE VT TTL స 



ర్రెడ్త 

ఫా 

వీ 

ox రి 

em 

కళాపూర్థోదయము కం 
pa 

ఎ 

చిననాకలలో సనెనాం౧ం డను గా నని యతండు వల్కు+టయు వీనయమునన్ . 
జన ఈ 

టు ఒమహికౌత మోావచన + ముక్కొ-క శు పించి చూచిన 

నామవఏవిలోన నంతయు ఘనం బగుచున్న ది యద్భుతంబు పా 

సేమహిమకా యథాస్థ్రముగ *ని టిది స సర్వము గంటి రిట్టైమో 

పాల గాన నరానియది + యేమియు లేదు గణించి చొడలాన్. 56 
ea 

కం దార్మాణ యయినయం+తయును దిరుగ 

నముగ6 జెప్పంగ వలవ దోళభయనఘుచరిత 

యిప్రుకు మణికంధరుని మారు + తపము సేయం 

జవ్పతిర యది ముదలుగా 4 జెప్ప వలయు. క్ష నద్ర 

స! fhm 

. అనుటయు. నతం డాయింతిం జూచి యోకాంత నాకు దూరదృస్టిదూర్య కవ 
ణంబులు గలవు దానం జేని యే నున్న -చోటన యుండి సమ_స్తంబునుం గంటి 
నిందు నియెటి జీంగినయర్థం బెల్ల సకిదాశకును గదా యింక సీ వనివించుకొ “ని 

పోయిన వెనుక టినారదమణికంధరసంభాహణ పకారంబు తహాపర్యంతం బైన 

మశికంధరన_ర్షనంబును వివరించెద విను మని యిట్లని చెప్పం దొడంగె నట్టు 

నారదుండు గానశితూపరిపూ రి యెన వెనుక నిన్ను నీగ్భవాంబున కనిపి తఆపంత 

మణికంధరుం జూచి, కి 

. నీసంగీతవిశేప్యూ ఇ ఛ్యాసము సఫలముగ విష్ణుం + బర మేశ్వరు న 
త్యాస _క్రితోడం బాడుచు,  వేసరక భజింప్ర మెల్ల+ వేళలయందున్' ం 59 

. ఆదేవ్రున కెంతయు( [బియ, మై దురితవినాశ హేతు + వగు నిది యని యే 
నాదరమున నామోాజా, పాది౯ విణియ ధరించి + పాడుదు నెఫవుకున్. 60 

, బృహతీసమాఖ్యః తోయ బెంవుమో జెడు కీ విచ్హావహాియించి యెవుడు వి? శా్య్యానను ండు 

జగతిం గ ళావతీసంజ్ఞ నొప్పెడివీక్కె తోడ నే పొద్దును + దుంబురుండు 

మహాతీస సమాహ్యయ మహనీయ మోవఏీజ్హై మానక నిత్యంబుం + బూని యేను 

గన యనుచేర + గరము శోధిలువీణా సవరించి జగదంబ + శారడయును 
తే చాయ శెంతయు( బాటించ్కుభంగు లరయ 

విద్యలం డెల్ల సంగీఈ విద్య మిగుల 

నుత్తమము గాదె యిది వురఃపో త్తమునకు 
నర్పితం బగునేని నే + మని నుతింతు. 61 

G, సీదుకృతార్గతామహీమ + నెమ్మది 'నెన్నంగ నంత యింత నా 
రాదు తమా గనంగ+ రానిజగత్పతి కృషముం డెట్టభా 
గ గదయ శాలికికా దొరకు 4 నుల్లమునం బరికించి ప వూ 
(శీదయితుండు స్కుం గృహ చే వె హ్. డయి నన ళల. 692 

క "కావున నీవిదం నగారా తయార యం టయిం... ఇల 



న ద్వి సీ యా శా సము, కస్ట 

స్ట్రావొ వికి గారణ మి, పావహీలం జేయు నప్పు + డటు మనమునకున్. 6కి 
నా, వనుక వేగము యీగి నాపడినపా 4 టీడేర నాకంబులో? 

గాని కాంచనగ ర్భుకొల్ఫునడుమం + గాన్ వురద్విట్బభం ఇ 
గాసి తొల్లీ టివిష్ణుదేవుకడనే + కానీ మదీయోల్లస 
ద్దానపోఢిని వాదు పూని గలుతు౯ + గరోన్న తుం దుంబురున్. 64 

వ, అనిన నాపలుకు లాకర్ల ౦చి మతికంధరుం డమ్మునిం[దునకు ముకు ఫతకరాకవులుం 
డగుచు ని ట్లనియె మాకు గానవిద్య చేత. దుంబురుని గెల్చుసంభోముం విప్పటిమా 
టలవలన నెటుంగంబడియె నతనియం దిట్టబద్ధమత్సరం "బేల వు హైం దజ్జయంబున 
కేమి పొట్లం బడితిరి నాకు నింతయు నెజటింగింపవలయు ననుటయు నతం డి ట్రనియె, 

శా, వె కుంఠంబున నొక,_ చా డతులి తె + శంఠరుంండు ఏముండు నా 
॥ క పోద్భ వముఖ్య చేవగణముల్ వ చూగళ్య 

నీకంబుల్ నిగమాంతసూ కులను వ+ర్ష్రైంపగ నొడ్లోలగం 
బె కూర్చొండి వముహాస భా సదవన వ్యా పార పారీణుం GR 66 

Car కౌండిన్యా._తిమరీచిదతుకపిలా+గ సా వ పాదాంగిర 
శాండిల్య క్ర తుకణ్యకంత ఎభృగువిః శ్యామ తమై తేయమా షో 
ర్క_౦ జేయానురివామ జేవకవీిదు+ రా సోబక వ్యా ఘ)పా 
న్గాండన్యాదిమహామునుల్ చనికి (పేమ ల ఆం ద ల్పేనకున్ 6? 

మ్ ఇప్విధంబున 'దెవముసిసంఘంబులు వచ్చి సేవింప విష్ణ క్పేనుండు వెతవానుం 
డగుచు నందత చెడ గలుగ జడీయుచు బరాబరి గమొనరింప దివ్య వారాంగ నా 

_ నాట్యంబు లనలోకించుచు న ద్రేనబేవుండు వరోలగమ్మ్యున నున్న సమయంబున.68 
ఈ. వారిదపం _క్రిలో వెడలి + వచ్చుమెలుంగులపిండు నా సఖీ 

వారముతో రమారమణి + వచ్చెను హ్నాడిక స్తే ఆందజేం 
గోరి భజింప నాకొలున్ర+ళూటముముందటీవంక నొప్పుసిం 
గారవుందోంటనుండి యధి+కం బగువె భవ మింవు మోజగన్, 69 

ఈ. నెచ్చెలిపిండు. దానును వ+నిస్థలిదండ నొకింత గానంగా 
వచ్చెనో రాదొ యాకమల వాసిని యంతనె యేమి చెప్పుదు౯ా 
హొచ్చినసంభ ముంబున న నేకులు బద్దల పార లెక్క. డకా 
వచ్చియొ మోాంది రాకొలువ్రు*వారు గ-కావిక్ర ch చనకా వడిన్, 70 

క. అప్పుడు మముబోంట్లక తల్ ) చెప్పల నేనిటికి. జారఃనీలి వేతధర్నుకా 
రా స్పలం జనియెల౯్ నిలువక్కయప్పర మేస్టియును నచటి + కతిదూరమునన్. 71 

క, ఆతతీని వేతవాన్సు లో, హూ తుంబురుండా యటంచు 4 నువ్చ్చైస్పం ము 
ద. మ న ర ల a = 7 
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౪౯ * చ. కని తమలోనం చా రితనిం (గ్రమ్తుజులాం బిలువించె నముకో 
యనియెడునారు గానవిధు+లందు. (బసంగము లేమి గల్లెనో 
యనియెడువారు తచ్చతురు + లన్యులు చేర యితండ "కాని యిం 

దనియెడునారు నె మనము+లందును సండియ ముంది రందటున్. 74 
ఉ, అప్పుడు నేను నామనమునం దితనిం బిలువించు బట్టకో 

యిప్పు క టంద్ధు నిల్ల యరశ+యి౨ప వినంబడియక౯ నిజంబుగా 

నప్పురుహో త్తముండు దనయంగనతో వినుచున్న వాడు సొం 

వొప్పం దదీయగాన నుని + యొద్దం జరించెడివారు చెప్ప(గన్. 75 
"కమ మెల్ల. దోలి యొక్కని, నిమెయిం బిలువించి హరియు * నిందిరయు! గోడు౯" 

సమదమున( దుంబురుగా, నమును వినుచునికి విసి + మనం జెజియంగన్. 76 
వ అనినా యే మిచ్చె,ననుచును సంభ మం, బున సందడించుచమూంస వారు 

స న్వేశ్వరుండు |క్రీసతితోడ గానంబు, వినుట యడుగ నేల + య నెడువారు | 
కడునను గ హాము నె+క్కుడ 'లేనియాయీగ్కిపసయ తె ల్పెడునంచు.+బలుకువారు 

నీ వ్రెక్కండవ్రై మటి + యేవార లైన న, య్యెడనుండిరో యని + యడుగువారు 
ఆ నగుచు నురలు మునులు + నరుదంద మేపూంతుడంబుతోడ వచ్చె+దుంబురుండు 

కడలవారిని గన+కస్నాన మాడించు, పదకమును నునే ఈ పటముం దాల్లీ, 77 
కు ధగధగ యనుపదకంబున, నిగనిగ యను కొమెలుంగు+న్నే తపటమునళా 

భుగ భుగ యను మేపూంతకొ, భగభగ యనివీంచె నతడు + నాహృదయంబున్, 
నీ తనుం (గ మృఅంగం బె+ల్చిన వేళయంద నొ తో వివారింపక 4 పోన్ర "ట్లు 

పోయె(బో ననుం బిల్వ+ చేయక తా నొక, నెటజాణ యె ఏద్య + నెజవు చుట్లు 
నెజు పెంబో (ప్రభువు మన్నించినాం డని మాందు, పరికింప కీసామ్ము + పట్టు కెట్లు 
పాబంబో దొంగం జే + లుటిన టివి డాయ కొంచుం బోవక మెఆ4యించు "బటు లు గట టె లు తే, లేడు తగవరి యెందును “మూడి వొచ్చి 
వాత వెళ్లడువాండె యొవ్యాండు నంచు ౯ 
బావి తుంబుకుండా యంచు 4 బండ్లు గొజుకు 
కొంచు లోలోన నుడికితి + గొంతతడవు. 79 క. నాకంటు (దాను నుండే యాకొలందియు బయలు నేయు+నంతకు నేయి 
పోకలం బోయిన. బో స్త మోక రణం జుణిగి పోవనితుజ ఏనిన్, 80 వ. అని య్యా గహించునతని తోడ నెందేనియు వాదు నెటుకొని భంగపఅచి యతు లితం ఖై నమదీయసంగీత చాతుర్యంబువా ర్సలు [క్రమంబున నిజ్ఞగ న్నా యకునకు వినంబకునట్టియుపాయంబు వెక్లెదం గాక యని యూహించి తేదనంతేరంబ. 81 చ. తలయక యుష్పు డిట్లు సముద్భ౫త బేర్చినయీార్డ క బుద్ధిలో 



దం తీ థ సము. న్గి ~~ ప తఅయాశ్యాసము ల్లి 

కలు ఘటియించి య నతని+గానములో గుణదోవవ _రనల్ ఇ 
జెలియుట నికి యా తెలివి 4 లే కగునే జయ మంచు నెంచితిన్. 82 

ఆ. ఎంచి యతనియిఎటి + శేగితి నొక్కనాం డతండు నవుడ్ పాట + కాయితముగ 
సీణా మేళంగించి + వెలుపలిమోసల, నునిచి లోని కరిగి + యున్న వాండు.” 8కి 

ఉ. ననును దుంబురుం డెచటి + కే గహాంబున నున్న వాడో యం 

ఇవానికె టఏబునక్ మెలలప+సట్టజనంబులం బల్కీ సికౌయి 

చో విడి లోని కే సను+నున్లి వినంబడొ వీవిపంచి యె 
వాంసిదొ యంచు నుండి తమి + వారిది చూత మ టంచు నల్రనన్. 84 

శే, పుచ్చుకొని సలికనోచి యు4ప్రూ పూర్వమైన; శుతుల పెంవునిగోమతన తులమగుచ్చుం 

గమ వెటింగోనర్పదాని సక్కొ..డెనెపె పెట్టి, మిగుల టజ్జంచి 'వచ్చితిమగుడియవుడ మం, 

a! 

వ్ర. ఆసమయంబుస నోంతేరైతేంబుసు. 86 

మయ, సం _బౌపిణ్యధురీణుం డషీతం పయిన 4 గాంధిర్వసంపూ క్షి నె ని 

తడ (బఖ్యాతీ నహించునాకు నక్రట్రా 4 యీతుంబురుండంతయె 
క సుగాం గానము నేంిదాంయె నని + సంక్రోభిం'ముచుకా: 'ద్రాడిం ద 
న్నె.సనొసిం దిలం దన్ను నాయన గల డ్ న్వేషింప నర చుచితిన్ 87 

చ. అటమనమును చు సెపు + చదనరారల నేనును చాను న 'ప్పట 
బృరీనికని గరా స + పద్మ భి వాచులయ్యొద్ద సప "సె 

+ చ్చటం దన నంత్రెగాస కళ సంస దకలి యెటుంగ్న నిండ ము 
చ్చటసుడి యిట్లు! విష్ణుం: (+ సన్న తం దాం బిలువించుసంతకున్, 88 

కః తిమవిద్య నెన్వ కూ, (తాము నస జాలుతుదు 4 వాదిదంపను దన్గా 

(తవు పకిటింతురు బుధు ల్కు త్తృములమహిమి సరుకొలంది+తామంనుమోా. న 
క ఇటు గాకి వినుజనంబుల పటిమకు ఇెక్కుముగ విద్య + పచరించుట య 
కట విఫలము గాద యె | చ్చటం జ 'జవిటగ్షిం జు, ఫునట్టోసంకునుబోలెన్ ॥ 90 

న, అడి య POR సను సడిముదలటుగాన నెక్ గ్రా లెక్ డద సక్క-జవుగానవిద్య N 

ఎవాను గలరు వొడి సరిసి యరినీ నెద్విద్య నాొధించుచు నెందునుం వుంబురున 
కు సిసుగాం జూలమి మెడనడ బరికంచుచుం బెద్ద'కొలంబు (పవ కిల్లి యీమ 
నోర ఫింబు సర్ణజ్ఞుం we ౫ నువుండెరీఇాష్రుని యను గపొంబునన కాని సలియింపనే 
ర దిని నిశ్చయించి తచ్చేవసి గూర్చి చిరశాలంబు తపం బొనర్చితి నంత, 91 
అంజనాచలన్న నాభ: ఎటినాచలలీల, సలనస్మైవు మె మేసి డాలు దనరం * 

బుంషకీకముట నూ+దండరీతుబ గొల్చి, ఇన్నొ ౧దు సిమునాలుసీగన్ను లమర 
ముక రకుండలరుచి గరకుంకతయు గ, దినకర సభలు 'వె+నెంనున కొను 

ur 



స్రెమ దలిర్పంగ: గాన్పించెం 4 గకొనుండు. 

ఆ. కానువించి యేమి + గావలయును వరం, బక్షుగు మనిన నేను + నాత ౫ § 
కొలది నతుల్లునుతులు+సలిపితుంబురు గాను కలన వలన టప న. న 

చ. అనుటయు నన్ను. జూచి కప 4 నచ్యుతుం డ్ ట్రను నేను డార్ధపరం 

బున వనుచేవననామునరకు. + బుత్తుండ నై యుదయింతు శిస్టపా 

లనమును దుష్ట్రశివును ని+లాస్థలిం (బోనల నష్ట ద్వారకా 
ఖ్యనగరియందు శ క ఖమ తార్థ "మొన ర్చెద రమ్ము నా(టికిన్ , 

క. అని యంతశరానము నొం, దినం జరికాలంబు మే (బతీకీంచుచు నం 

తను వానుదేవుకడ ని, ట్రనుపషమసంగీత కౌశ+లాఢ్యుండ నై తీన్. 

క. వ నిన్నిపాట్లం బడి యీ గానమహీమః గంటి నీవు + గలభాషీణశీయు౯ 
మేను చెవుర్చక యుండం, బూనితి ఓడి య పయాస్కమున హారికరుణన్ 

క, అనుకు మిము! గొలుచువుణ్యం, బున కిడి యరు డయ్య ఘనత పోధన తిన 
దినవారు తేనంత లన వినశే లోకో క్రి మీరు + విశ్వంభరలోన్. 

మ, అది య బట్లుండే నొక వ్రు తుంబురుని + చా నార్తిం బిల్పించి యిం 

వ్రు దలిర్చక హారిపాట ఏంటి మిగులం + భల 3బుగా6 జెప్పి తే 

కొదయుక తేక సదా నివాసముగ వె శుంఠంబులో నుండి యా 

సదయుక పిమ్టునిం గొల్వ' గ న్రాడుముహా సౌభాగ్య మె ట్లబ్బునో. 

“క, అనుటయు నమ్మాటకు స్క మన మలరల నతనిం జూచి + మణికంధర య 

త్యనఘుండవు మేలు మే లీ, యనుపమసద్బుద్ధి యేరి + కైనను గలదే. 

క. వినే యెవ్వరు పాపం, బనం బుణ్యం బన నిషేధ + మన విధి యనగ 

డన మే లన బరలోకం, బనం దలయల లేరు గాక 4 యా_త్తహాతంబున్. 1 

చ. అలయక వెద శాస్ర్రసత తాభ్యసనవ్యసన్మ పసంగతిం 

'డెలివి యొకింతం గాంచినగతి౯ + నుతి శెక్కియు “వెజ్రి దీర రోం 
కలి దల. జుట్టు”మన్న కీయ? + గా నౌకకొందతు డలు రప్పటిం 

గలుపుపథ్మపవ_ర్తనమె ఖీ క ర్మవువాసన నన్యు. గొల్వలోన్ . 1 

సీ, వినుము గంధర్వనం+దనభూతములయందుం, బోణు లు_త్తమములు 4 (పాణులం 
బుద్ధిజీవులు మేలు 4 బుద్ధిజీవులయందు, మనుజులు (కేష్టులు + మనుజులందు 

| (బాహ్మాణు లధికులు 4 (మాహణులందు వీ దాగంనులు ఘనులు వి+దా్యంనులం, 



న! 

Gy యా శ్వాస ము. ౬9 వ. 3 ఇ 

గర "అంతయు. బూజ్యులు 4 క “అకు 

బహావిదు లెక్కు_ డామో(ద6 + బరమ "మొక టి 

లుగ దనుచును మున్న తాం. + బలిశె మనువు (| 
ప _స్తపసంగవ ర్త రకనలవేళ,. ' 109 
విధ మారయం జరిగ? శించినయప ప్పటతారతమ్యవుం 

వ్ కరంబు దూరముగ. + (దొెక్కినవాఃడవ్ర నిక్కు. వంబు ల 
స వరి త్యస సన్ని ధివి* శేషమహ క్త మెజింగనంత నే 

త టు గాంచుటకు 4 నాన యొన నర్చితి గాన సిమెమిన్ , 108 

=. 

SE 5] 

క 

a 

be] 
. కావున నీ వడిగనయె, ద్లేవునియనవరతసన్ని +ధిమహ త్ర _త్త్వవిశే 
పావా పికి బెద్దలచే, నే వినినయుపాయ మిప్పు + డెజీంగింతుం డగన్. 104 
అధికారి శస శక్ నధిక పదప్ిం చెలుషం బౌప మయ్యెడుపాపం 
బధికారి యెనవానికి, నధికపదవిం దెలుప కున్న + నగు బిక్క_ముగన్. 105 

వ. అని యి ట్లని చెప్పె. 106 
. తనన _క్రికొలంది సత్కర్మ ముల్ సలవాంఛ మాని కృష్ణార్పణమ తి సలువుట 
(పతిషిద్దకర ౦బు + పరిహేరించుట విస్తు, న్మె వ. + వాదుకొనుట 
తద్భ క్రి కి గలవుణ్య+తములసంసర్షంబు, దుర్జను క] ష్నట్టితో వం జనమి __/ 
విస్గుసన్ని ధిక ₹+ విఖ్యాత వివిధది, వ్యవ్నేలే పర్థయా+[(తాచరణము 

(బహ్మచర్యంబుంద పము+ వె ప వలయునై కుంఠమును+గోరు వారి కెల్ల 
వ్సిలోప లంగొన్ని గా)వింపం గనిన, వృథంబనవ్చచేర్చుం (గ్రమమునః విస్థుపదము. 

. ఆవి చెప్పి నివు సిజశ _కృకొలంది విందు (బవరి రల్లుము కృష్ణను గవంబు 

నం గలిగినయూయనన న్య న సాధార ణసంగీత చాతుర్యంబు వృథ "సేయక (శ్రీవురు 
ఖో _త్తమ శ్రీరంగాదిదివ్య కే! తములందు ముకుందసన్ని ధిం దద్దివ్వగుణనామ 
సంకీ _రనగానంబు గావింప్రు మది సకల శేయోనిదానం బని పలికి తత్స సంగ 
వచేనంబున. 108 

* అక్కజ మైనభ కి దన+రార నతం డనయంబుం గృమునిం 
దక్క_క యాత్రల (6 బూచి (పమ+దంబున, బాంగుచు. జెంగలించుచుం 

బొక్కు.చు మొుక్కు-చుం జూగడు+చుం బలికించుచు. గన్ను మాడ్చ్సుచుకా 

మిక్కిలి చోద్య మందుచును 4 మెచ్చుచుం ౫ ఇభాడుచు నాట్య ప 109 
. కీనలము నతి పేమర, సావేక నక శంనదాత్తుం +డై తద్దుణముల్ 
ఛావించుచు నెకరీతిం, దోవ గనుచు నేగె నార దండు నిజేచ్నన్. 110 

. మణికంధరుండును దచ్చరితంబులకు నతివిస సృ్యయప్రమోదహృదయుం డగుచు 
'నితం డింతధన్వతామహివమంబున నొప్పునే యసి కొనియాడుచుం దనద్శక్షి 



ళ్ 

49 కశళాపూర్థోదయము Be 

నియె నివ్విధంబున గురుం డరిగిన నతండు తదు క ప కారంబునం బుణ్య క ర 0 

బులు నడవుచు. (గమంబున విష్ణుభక్తి హృదయంబునం బొదలం దీర్భయ్య్మా త్ర 
భావిం చె నందు, 111 

మ, యమునం జూచెను వీచికొచయమునం + (మౌంచద్ధృన శ్యామతో 
యమునక౯ా సారస కై రవోచ్చయమునక౯ + సారావభృంగీనికా 

_/యమునం జ[కృవమురాళసంచయమునక్ + వ్యా ఘోపషుతాఫఘవ్యపా 

యమున౯ా సంతత వ్రుణ్య నిశ్చయమున౯- ‘ హర్ష పకర్షం౦ంబుగన్ . 119 

సవా. నిధ్యానోత్సన కారణంబు లగుచుక్ + మించెం గరం 'భానది౯ 

,/దుభ్యే తీర వనద్విజ పకరసమ్య గ _ర్తితారణ్యక 
స్వాధ్యాయాధ్యయనస్వ రాభినయలీ+లాందోళనభూ)లతా 

బుధ్యాపాదన నై వుణేవిలసి తాం+భోవీచిచాంచల ముల్, ! 118 

చ, ఇరుగడలందు మించిన యహీశర శ య్య తెఅంగుం దాల్సి [కె 

న్నురునులపం క్రి రాజిలంగ + నూతనవీతపటంబునై వడిం 
దరళసరోజ చేణుసము+చాయముసొాం పెసలంగం జూడ్కి. కా 

తరణితనూజ యొప్పె శయి+తం బగువిష్టునిమూ_ర్లియో యనన్. 114 
క, ఆవై ణికుండు త్రీ, న్ఞావళిం దగువిధు లొనర్చి + యాయాచోట్ల౯ా 

శ్రీవరుగుణములు పత్యా (ప్రాపీణ్యము ఫాలువు మోజం + బాడుచు నంతన్. 115 
వ. వముధుర సేవించి యంతట హరిద్యారంబును సాల గామపర్యతంబును బదరికా 

(శమంబును దై_మిశారణ్యంబును గురుత్షేతంబును (బయాగయు6 గాశ్యు 

న యోధ్యయు గంగాసాగరసంగమంబును స్నానదానాదివిధు లనూనంబుగా 

నడవుచు దర్శించి యంత నుదధితీరంబున నిలాచలసన్ని ధికి నేతెంచి. 116 
క. ఇది సావమాదై సకుంళ 6 బిది నానామునితప స్సమృద్ధివిపాకం 

_ నిది పరమం బిడి శరణం, బిది పుట్టినయిల్లు సిరుల + కెల్లం దలంపన్. _ 117 
(త్తే అనినుతించియిం ద ద్యుమ్ను+మనుసర సిని రోహిణీకుం డమునసమారూఢ భ కీ 

దీర్ణమాడుచునాతం డాలీ యగాన, నై వుణి వెలార్చు చునుజగ న్నా థుం గొలిచి, 
ను ఇ _ల్తెజంగునం బురు+పో తేమ శ్రీజగ, న్నా థునిసం సేవ+నమున౦ దనరి 

(శీకూర్మవిభునియం+ఘి'సరోరుహంబులు, గనుం దమ్తులకు విందు+గా నొనర్చి 

సింహాచలాధీశ+ సేవావికేషలీ,లలను జన ౦బు నలంకరించి 

(శ్రీమదహ్హ్లాోబలః స్వామిపాదనఖోడు, జాలసంఖుము ఫాలశశికి నొసంగి 
జే 'వేంక శేశర చరణార విందగంధ, నందదిందిందిర_-కేశ నై ల్యమునను 

సిజళతిఖాకాంతికిని బుస్టీ + నిర్వహింపంజనియె నాదర మేదుర +స్యాంతు. డగుచు. 
మ. కమనీయోజ 6లకీలశాలి యగునా+గందరుగ6౬ డంతకా సున 



క్షే ద్వితీయా శ్యా స ము. 41 
a 
భమకారాభిముఖ| పసారలవారీ ఛచాహాసమూహాసమా 
నమనోజం బగుస్వామివుప్కురిణికిన్ 4 వచ్చెం గడు౯ వేడుకన్. 120 

* అంత హరిసంతతా శిత+స్వాంత మై వన్య స్వామివుహ్క-రిణియును + నాకేరిభ్యక్తు 

తనువు వు నన్యోన్యపావన+త్వము భజించ్చె మిగుల మజ్జనసమయసః మ్మేళనమున. 

అంత నిత్యనియమములు సమస్తమును నొనర్చి యాచెంత. జెలువు మోటుచున్న 

శీ తివరాహమూూ రీ శ్రీకాంతుం గొలిచి భ_క్రివినయ కౌతుక పమోదసం క్రాంతి 
శబలతావిశేపకలితచి తృవృత్తి యె 122 
లాల Ahr దీర్థ కాంతుల చేత + చేజమునకుం 

జారునదీహా స చామురపీ జన, వ్యాపారములచేత + వాయువునకు 

నారాధనార్థయా, కాయాతజనవిభా, షణరజోనృష్టి చే + ధారుణికిని 
హృద్య చతుర్వధ+ వాద్యస్వనోపయో, గ్యపన _రనముచే + గగ నమునకు ట్ల 

, యు. జననసంబంధవుహిమచే + సలిలమునకుం 

బావనతర్దంబు గలుగంగం4 బరంగువేంక, శుశునగరు దాంజేరియిం+యమెొసకవెసల, 

మునుపు తనివార దేవత, లను దగ సేవించి నిర ల పేమభరం 
బున మేను గగురు పొడువలో, ననఘు డతడు 5 కరిగి 4 + య్మగమునందున్ . 

[యును 

. మృదుపదాంబుజములు+ మెజుంగు టందెలు పెడ, టం. | 

మశణిమేఖలయు బొడ్గు+మానిక ౦బును వై వై జు యంతియు నురమున + నలరుసిరి 

నరదహా స్తము కటి4 న _ర్లీలుకేలు క. ఖము చక్రమును దాల్పు+క వ. 
తారహో పుట + చారుకంఠంబు స్కి ద్లస్రుంజెక్కు-లును నవ్వు+దళుకుపసలు 

[బావులు 

తే. మకరకుండలములును దా+మరలం చెగడు, కన్నులు మనోజనాసయు. + గలికి - 
ము_త్సియవునామమును రత్న +ముకుటవరను, నెసయం గనుపట్టు శీ వేంకఈ కేశుం 

శా, పత్యంగంబును మిక్కి-లిం దడవుగా + భావించి భావించి యా [జూచె 

దె త్యారాతలితనూవిలాసము స సమః _స్తంబు౯ విలోకించెం దా 

నత్యంతంబును వేడ్క బభాంగుచు నితాం+ తాశ్చర్యముం బాందుచుం 

NX ఖతం "బేమియు. గ "ంత వొ ల్ల * దెటుయగ క+శీ ఇ పమెోదంబుతోన్. 126 

వ. పదంపడి నిజానుభనం బి ట్రసి యుగ్గడింపం దొడంగి. 127 

సీ పదపద్శములం జిక్కి. + పాయదు సాదృస్టి, కన-కాంబరమున కరణి. బెత్తుం 

గనకాంబరమున? గ్యల్కొ-నినం జలింప జే నుదరబంధమున సోట్లానరం గూర్తు 

నుదరబంధమున నిం + పొండి భేదిల్రదు, (శీవత్సమున "కెట్లు 4 చేర దిగుతు 

[శీవత్పమునం చార సీలిన రా'వేరదు, శేలుందావమరల ఆ; కియ మగలు 



డీ లొ కళాపూర్థోదయము (. 

నసాసం గనులవబూములంగుం+తలములందు, నెందు. బర్విన విడంజూల 4 దేమి చెప్ప, 

వ, అని పరమాూనందంబున నితర| పపంచంబు సర్వంబును మబుచి కొంతతడనవు సిరీ 

శీంచి తదనంతరంబ దండ పణామంబు లచేకంబులు గావించి విపంచీసమంచిత 

మృదుమధురనినదంబును గంఠ స్వరంబును చేకం బగుచు లోకుల నస్తోక సమా 

శ్చృర్యసంభృత_ స్తంభ భావులం గావింప నజ్షైవునిదిన్యమంగళగుణగానంబు లొనరిం 

చె నివ్యిధంబున మూ(డెహూరా తులు సేవించి వేంకటనగంబు డిగ్టి చని 

చని ముందట. 120 

సీ వపట్టణము ము_క్రి హేతుస_ప్తపఫురాంత్క రభిగణనాతివి+ఖ్యాత శాలి 
వపట్టణము ఖీల+ దేకా|మవిభుశిర, స్పింధుమత్సరిసరఃశ్ళీ )వీ'భాసి 
పట్టణము. సము+దీర్ల కామాతీత, హపరిపాకి సం4పదింభాయి 
పట్టణము సరి దూపవాగ్లోనతా, సం కయాంచితసమ౪_స్తదిజాలి | 

తే. (బ్రహయజ్ఞవపాాహూమ్మ పరిమళసహ, జాత సామోత్సర| బహ సన్ని వాన 

భాగ్య సౌభాగ్య యోగ్య మే+పట్టణంబు, వుణ్యతర మైనయా కాంచి పుర ముగ౫నియె., 

"లే, కని మనంబున మోదంబు + గడలుకొనగ 
నందు నేకామనాథు గా+వమూావ్నీ. దక్కు. 

గలుగు వేల్పుల నర్చించి + కరిగిరీం ద 

మునకుం జని యు క్షగతి నెక్కి + పోన నెదుట. 181 

న్: తనశంఖరుచికి నా+తనిమన స్పత్శోద, యంబు (పత్యుక్ణాన + మాచరింపం 

దనచ్యకమునకు నా+తనిదిన్య లేజంబు, గురుభావమున నెదుః+రో_లు సేయం 
దనకృ పాలన్నీ కా+తనిభ_క్సినెనరు పెం పసం 6 గాయగిటం జేర్చి + యెతుకొనం( 

,. దనకౌ స్తుభమున కా+తనిశుద్దచిత్స)కా, శము మైతి నెజవుచు + సరస మాడ 
తే, 'వరదరాజచబేవుయ భ_క్ష,నత్సలుండు 

మిగులం గనుహ్రై నతడు స+జ్జ్ఞగ దధిళుం 

గని వులకితాంగుం డగుచును + వినుతిం జేసి టల 

పాడుచు భజించె నెంతయు+ భక్తి మోజు. : 182 

శా.ఆకాంచీనగరంబు 'వెల్వడి సము ద్వత్చూగ వున్నాగరం 

భాకం కేళిరసాలసాలనుమన + పాలీజధూలీవముధూ 

ఓకే నరగంధవాహపృథుకా+లీచం కమాలంకృత 
తాక ప్తాంగణచొ ళమండలమహో+ గామంబు లీశ్షీంచుచున్. 188 

చ, చెజకును రాజనంబు వరి+చేలును దట్టవుం బోకమాంకులుం . 
దణ చగుపూవుందోంటలును + దమికొలంకులు నేటికాల్యలుం 
బజి పగునారికేళవన+పం కులు మూమిడితోవులుం గడు౯ 

సా లై ల్లి 

ళ్ 



$ 
దింతియా శాం స ము. 48 న ఏ ఏ 

నా, ఆవిణాధరుం జేగి కనానియెం బు+ణ్యఖ్యా త దర్వోల్లస ® 
Me. te - చమ వ +ద పౌఢిమానర్లళ 

వ్యావబ్లత్క-ర భావభ్ళ ల్లహరికా+ వన్తానృతవ్యోమముం ఇ 

గావేరీతటినీలలామము నఘౌా+ఘ యోళనొ ద్రామమున్ - 185 
ఆ. కని తదీయ మైనయనితరసద్భశ పా, ననతర పభావ+ఘనత దనకు 

గరము ను చ్ప్పొనర్చం + బరమనిరూఢి నా దరముతోడిభ్న క్తి+గరిమం దనరి. 
. పొననగుణానుఖావము, భావన గావింప నెట+పరవమునదులు సీ 

కావేరికి సదృశ ంబులు, గా వేంికి వైనం బూగడణశగా చెర వగునే. 187 
లయగా. ఈనది పవాహయుగ+ లీనిభవి భాసిత భు జానియతరంగస దనూనపరిరం భం | 

బీనది భజన్ని ఖల+నూ నవమనఃకలుప + తానిరస నాతిపటు+ తానుతజలాఖుం 
వీని సమ_స్తతటోనినిక రదు స్క-రత + రానుపమచిద్విభవ+ దానమహాసీయం 
బీనది పవి తతరమిోనది శుశా కనిధి + యీనది విము క్తికి నిదానము గణింపన్. 

ఉత్సాహ, అమితరంగ భామలవ్షీ + నరయం బృపతమణినికా 

యములం బూజ సేయం 4 దాల్చీనట్లినే తభుజసహ 
(సములు గాని జలరుహములు + జలరుహూములు గాను భం 
ములు భంగములును గావు + గణన సేయ నీనదిన్. 189 

మానిని. బంగరుచేలయు. + బదునిభాశ్నులు 4 బాహుచతుష్క_-ము + భవ్యవిభో 
౧ త్పంగితశంఖను+దర్భన శార్ల౫$ దాముఖచిహ్న ము + తత్త్వము స్ 

ox 

జ 
లాంగము నీనది + యార సృజంచు ని+జ్యా శిత బేహికి + నంతికన 
(దంగశ యోనుం ది+రంబుగల జూచి కరం బెదివో చతు+రత్వ మనన్. 140 

న. అని (సశెంసిం మచున్న యచటిజనులవాగ్గన , సొఫలబ్లంబునకు నులసిలుచు నె టీ ళీ అం య 

రవిందకుముదక ల్హారత ల్లజసముల్ర సిత గంధసం బంధ బంభురగంధ వహాకిశోరవారం 

బులు దూరంబునన యదుర్కొ_ని చక చ కాంగబక కౌంచసారసారానంబులు 

సారస్యవికస్వర స్వాగత ఖాపణంబుల వేపుంబు నుపచరింప నుత్కంపమూనకల్లోల 
జాలంబులు సమాలింగనలీలాలోల బాహు కాండపాండిత్యంబు లత్యంతంబు (వ 

కటింపం దటస్థలస్థావీత స్థూలడిండిర ఖండమండలవిలాసంబులు ర జతాసనసమర్చ 
న 

ణప్రకారంబు నేర్చరింప సింవు మోణుచు నిష్టబంధుసందోహూంబులలాగున నా 
గంతుజనసంతతులు సంతసంబున నుపశోకింపం బెంవు మోాటుచున్న యాకావేరి 
యందు నుచితవిధులు దీర్చి యందు 'మిక్కుటం బగుపెక్కువ నుక్కు_ మిగులు 
జక్కు-వలచక్కందనంబును నెక తన త్తరీయవ రులోత్తుంగరంగత్కు_చ 

యుగంబుల సరససరనంబు లాడం జరిన కేఅంగునం గానువింపం జంకల నిడినళ 
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cer 

కే, 

కళాపూర్ణోదయము. వా 

వతీవితతులయతుల-చతురిమపరిమళితలలిత వచనరచనలరుచులు గొనవలసి "తెలి 

సియు. దెరు వకుగు తెరువరులం గూడుకొని పురంబు (పవేళించి వేదాధ్యయనశే 

బ్ఞంబులతోడియుద్లు చ్ యుద్ది బెంచుషడ్దరృనవ్యాఖ్యాన ఘైవంబులచేతం 

బూకాతిధి కో తంబు లగ శహ్లా ణగ్భహ వాటికలు దాటి కోటానకోటు లె ల 

కోటకొమలయందు నవ్యుత్సన్న ని ర్వాణంబు లగుమాతణిక్యదీపంబులు మా రాం 

డమండలమునకు మాటు మండుచు ఖండితబహిరంతర తమస్పముచ్చయంబులగు 

గతి Bae న చ్చైరువున విలోకించుచు [శీరంగరాజభజనయాతాయాత వ_ర్హనన 

ర్రకీమణివిభూషణ 'ఘూపణపోపణంబుల సినువుడించి యేపారుపారానతార 

వాపార పారంపర్యంబులం బర్యాకులాంక ణంబు లగువిశరీకటవిటంకంబుల నలం 

కృతంబు లగుగోవురంబులు ఏలోకించుచు. (బాకారంబులు సొత్త తెంచి యథో 

చితక బున వైన తేయాదుల సేవించుచు రంగ సంజ్ఞితం టై నదివ్య భామంబుడ 

గ నేగి యందు. 141 

బసపరిసస మించ్కపనసి(డిదుప్పటివాని, శుభ మెనయురముకౌ+ న్తుభ మువాని 

'దెలిదమ్మి "రేకులం + చెగడుకన్ను లవాసిం, నమ్మక నురతిల,కంబువానిం 

దొలుపమ్కు.గిల్కు..వౌ+వలం జనా... జలువతొన్సల సెజ్ఞనలరువాని 

నిం|దనీలన్రుడాలు + నేలువర్లమువాని, సిరిమరుల్ గొలువుమై చెలువ్రువాని 

. మకరకుండలదీ _ప్రిడంంబరమువాని 

డంబు నెటు శకుముతకక టంటుపోపి 

రంగనాయకుం గాంచి సా+షస్టాంగనతులు 

సలిపి తన్తూర్లి యంతయు + గలయం జూచి, 142 

. తమి యమరంగ నొక్కాకటిం. + దశ్కగ నేలడు నెర క 
కముల మణీకిరీటమును + గ స్తురినావుము నవ్వుమోము సో 
రములును వై జయంతియు ను+రఃస్థలరత్నము శంఖచ కము | 

ఖ్యములును బొడ్డుందామరయు. + గంకణకాంచిపదాంగదానులున్. " 148 
స్ట దివ్య సంయమిమన+ స్థ్రతిం బాల్పుమత్కు_ల, దై దె వంబుపదములం * దలంవుం బే రు 

నఖిలలోకసష్ట్ర + యుగంలా గన్నమ్మ త్వా “ణబంధు నునాఖీ 4 న, (జేర గ్ 

చై తేయకంఠ న గ్రళనంబు సన్నా సా షు స సముల భా+వంబు. చేర్పు 

లక్షీ చస్చనకు శం మెననా, తం డినత్షుమునం జ*_ తంబు జేరు. 

నుప్లమునకును జూడ్క్_కీ 4 విల్లగొలువు 

ల వ టం మ4నంబు. జేరు 

ననుచు గీతరూపములు*గా నాకుకవిత 

నుతుల రచియించి పాడుచు 4+ నతు గొలిజ, 144 



~ ద్వి తీ యా శ్వాస ము. 

చ. అలరు-చుం గాంచ ముందట నహమ్మతినిర థన పవీణముళ 

విలసిత సౌధ వజరుచి+ నిరం నిర్ష రిణే పవాహసం 

నలనమిళత్ప్రమ _త్తరుప.+ వారమతి పదచం[ దశాలికా 
లలితవతివిలోలద ఫగ+లరకియమాణము. గుంభ కోణమున్. 

ణి 
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146 
వ. అందు గందఫళిదమందసంది స్మ ్రవాహసంతయాళితదిగంత రాళసంతమసజం బాలం 

బు లగుగోవురపా)కారంబుల దీవించుమాణిక్యమయమందిర్శంబునందు. 
వ నునుగాక్సుదూది సిం+చిసయట్రచ ల్లని, పానుపు పె లీల + బవ్యళ్లించి 

147 

పటువు లె హోేంబట్టు+బటువ్రలోయననొప్పు, ర మచన్ను దోయింబా+దములుచేర్చి 

చెలువ దీవీంచంగ 4 శిరము! కిందట నొక్క, శేలు దలాడగాం + గీలుకొలికి 

బంగారువలునచే + రంగారుకటినూందం జక్కలగా నెక్కహాః _సంబు చాచి 
అటే 

(1 
(| యన్యక రయుగ్యముసం 'బాంచ+జన్యమును ను 

దర్శినంబును దాల్చీ ను+దర్శన మున 

నచటిజనములమాడ్క_ ధి+న్యముగం జేయు 
జి ళ్ జార న్ జ ha శ శార్షపాణిని న్ 'ల్బ నూత్సేన మెలర్చ. 

(5 

148 

వ. మతయు నందు గసంభేశ్వరుని సేవించి దర్భశ యనంబున కరిగి యందు రామ 
భ్ (దు వ జ్ (దభ _క్రతాత్ప్సిర్యంబుల సేవించుచు వీణా వాదనానువాదమేదురగాన 

కాశలంబుఖోడ ని టని నుతించ, 
C౧ ర) 

తురగ వల్లనరగ డ. దగ ర థావసేశ విమల తరి తపుఫలావ తార 

నిశితశ రలఘు[ ప్రయోగ +నిహూత తాటకావిపోర 

క పటపటును ఛచాహుదళన, ఘటితగాధిసూనుయాగ 

అపరిమీయ గాతమాం౫గ+ నాఘదవమనపద పరాగ 

కోమ లేతుదఖినసద్భశే + ఘోరిశె ంభుచాపభ్గంగ 

భూమిజావివాహవిభవ+ పూర్ణ సమదాంతరంగ 
పరశు శామగగంపనవ+ పానవీనబిహునాగ Je 

గురువచోనుపాలనాతి+కుతుక విధుత రాజ్యభోగ a 

పాదభ జస వితర ణాతి+ఫలితగుహూసమ _సప్రుణ్య Sy స్త 

పానుకా| పదానవిహిత+ భవతి సౌహా దానుగుణ్య org 

ఘునవిరాధిమదవిదాకి + కొనితటహు:పిపన్ని రాస 

వినుతపదని వేశ పూత వివి ధమాసికులని వాస 
తితసిఖాచరీవిరూప తాక్ళత, వియావినోద 

జ్ 5 _ | 
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* అనుటయు నాలతాంగి కడు; నద్భుత మింతయు నోముహాత మి 

కళా పూర్ణోదయము = 

పరమ ఘోర బాహుబలక+ బంధమర్షన పఏీణ 
అమలశ బరి కాఫలోపహారరు చిఘనాభిముఖ్య 

సమదవాలిదర్పదమనస ఫలితార్క_ తనయస ఖ్య 

శరణవరణపరపరాను+జ పదీవిత పసాద 

అరుణితావీ,కోణవిరచి+ తాంబు రాశిగర్వ సాద 
పర్వతే 'ఘుర చిత్ర సేతు+ బంధనుతరసింధు కాండ 

గర్వపం _క్లిక ంళ కంఠ ఖండన ప్రచండ కాండ 

సక లదివిజనుతచరిత + డానకీమనో జిగా త 

సక రుణాతరంగ నేత + సాధుభ వలతాలవి త గ 
యతిజపార్షా వుణ్యనామ ఖీ యతివితీర్ల భ కకాను 

సతతసితయశోభిరామ 4 సర్వలోక పూర్ణ భామ 
అహితవిదళనాతిఠా ద శ యా _రృపాలనావిని ద 

మహితనిఖలగుణసముద) 4 మమ్మం బోవు రామభ్యద. ' 150 
* పరమం బగుసీనావుము, కర మామ్నాయములు తార+క బహాముగా = 

నిరతికా వినుతింప౫ న్మా తరమే నిను నభినుతింప + దశరథరామా; 151 
, అని వర్ణించి యచట? గదలి సేతుబంధంబునకుం జని యందు రా మేశ్వరు ౭ 
హూుభ _క్రివిశేషంబుల నారాధించి యనంతశయనంబున కరిగి యందు బద నా 
భునిం గొలుచుచు నతనిసన్ని ధిం గొన్ని నాళ్లు దనదుగాంధర్యవిద్య హృృద్యంబు 
గా చెటెపె నేను గాన వియత్యంబునం జేసి సావి యొగ్గి త్ర క్ర్తత్స)దేశంబుల నతం 
డు పాజెడుపాటలు వినుచు దృష్టియుం నాఆ విడిది యిదీ యంతయుం గనుం 
గాంటి నివ్విధంబున ననంతపద్న నాభునిసన్ని ధినుండి యతం డంత. 152 

- ఆపడమటిదిశ దళకళి, కాఫప్రస్పపలాదిగరిమ+కతన సమిాప 
శీపకలాపమణీపట, లీపటిమస్పర్థ వర్ణి+లెడువనవాటిన్ . 158 

. హరిం గూర్చి తప మొనర్చ్పంగ, దొరకొనియెను దానంజేని +, తోయజముఖ యా 
సరనునిగానకళామా, ధురి యేమియు ననుభవింప + దొరకదు నాకున్, 154 

* అని యాదిక్కునకు విలో, కనములు నిగుడించి యబె ని+గాఢవుంయదా 
సనమునం గూర్పున్నా. డో వనిత యివుడు దృఢ సమాధి+వ రన మోణన్.15క్ర్ . 

కనుగవ కిప్పూ డెమ్మెయిం (బా కాశతం దత్సకల్మ పవ రనల్ 
గనంబడుచున్న వే యనినం + గంజముఖీ యనుమాన మున్న ని 
ప్పనువుము దవ్వుగాం జెలుల 4 నచ్చటితత్కి (య లల్లం జెప్పెదన్. 156 

* అనుడు మహాత్మ వి+మృంత నే నెఅయంగ, నర్ష్భనే మోాపల్కు+లందుం గలజె 
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బలిమి నాయక నేత + జెలుల నిద్దణీం గడు, దవ్వుగా నంవించితల్కి_./యలును 
దదాంకంములు చెకి చెప్పు 4 తార్మాణవేసియా, యధూాత్నీ యిది యెస్ట్రు *లట్టులతేని 

తే. తీర్ణయా| త్రయు? దపమును + చేటపణుప, నెదవినపుడుగచా మది+కొదన్ దీటు 
దూరతాతారతమ్యవి+చార ముండు, నేము 'లేదొకా తేరు విది + యేరుపబుప. 

చ. అన విని యట్టివేళ నికటావనిజంబున నున్న చిల్క_ యో 
యనఘురిచరి త నీపలుకు+నం దొక-చోట నసత్యశంకగ 
బ్లునె మును చెప్పి నట్టికత+లుం దలపోయ యభఖథాగ్లముల్ మనం 
బున సరిదాయె నా కనినం 4 బుబ్లుం గనుంగొని యద్భుతంబుతోన్. 158 

క, కలభావీణి యి ట్లను సీ తలపున కెట్లు సరిదా౮కం 4 దథ్యము చెవు మో 
చిలుక మును షెచట నుంగుదు తలపోయంగ నీవు చతుర+తరమతివి గడున్. 

న్నీ అనుకు నాసశ్నీ యి 4 ట్రస్యె నోపూంబోండి, నాసివాసంబు నం+దనననంబు 

ననజాత్షుం డిచటికి + మును సారిజాతంబు, 'దెచ్చు-నోం దత్పత్షు + లీచ్చ గలిగి 
మజలి పాటు-చునుండ + + మద్భార్య యమేళం, (బసవా రయైెయుస్కి_ +బజు నేక 
యె స్థన నయ్యె నె ఊనిచటన యుంజెద, నని యొక ,-తొజ్జలో 4 నడంగి యుంె 

తే, క దోడ్కొ_నిపోవ నఈకనువు పడదు, నీల లీంకలు వచ్చి వర్ధిఖ్లుదాంక 
నంతంబలునూటువ చ్చార+మ మృనుచుమిగుల, నెత తులిడియెడున న్ను నా*యింతిమాచి. 

క్ష ఈభ వ్యా చ్యానంబుల, సౌభాగ్యము తిని మాన సమునకుం గడు నిం 
మె Apt సందస్క వై భనమం చెట్టు (పేమ + వదలదొ సీకున్. 161 

తే, అనుడు సీ నినట్ల దహా4నైన a గలుగుబంధువు లెల్లనక్క_డనె యునికి 
నచటు నెజయంగ చాయ తనని మొనర్హు, రాక పోక లిప్వ్టికి + నాకమునకు. 

వ. అట్టి య్ నిప్పు శుప్పురపీథి నేగు ముండి మణికంధరుం డనుచు మోర లాడుకొను 
మాట చెవిం బడిన నతీనినుద్ది యిక్క-_డం గలుగుటకు నిమి తం జేమి గలిగనో 
కెలీసెద నని నిలిచితి సీనిద్దువసు సీకుం ఇెప్పినతీర్థయా తా9తపశ్చర్యలవృత్తాంతం 
బు నిక్కుువంబుగాం 'చెలినిన పకారంబు వివరిం చెద. వినుము . 1638 

. చేచియును దాను వొ+సపవు. డలనందన, పనములోనికి నేయ 4 వచ్చియుండ 

నొకవారుం సేతెంచి + యోచేవ నేనున్న, వనములోసనిక్షి దీర్ధం వాని మొక్క. 
డిటంగొన్ని నాళ్ళ కి+దటనచ్చియచ్చోటం, దపముే కా స నె+ దానికొలండి 
యెజుంగునంతకు నేను + నిన్ని నా గ్రాలసిం చితి నది నానాంటి + కతుల వైంనం 

జే, జెప్ప వచ్చితి నతంయ కాం శీగయ్యా ప్ర, యాగపురుపో _త్రమాాహబాపలాదులై న 
వ్రబ్యభాములుబహాత్రీర శములునుజూచి, నాండటనచిం వమొదల నే చేండుకొనగ. 

ఉ. ఉ గతపః। పలానవిచ చోడని సనం లి ఇటీవల 
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౯ ఫా గహణాభిపాటలజటా+సటలన్ఫుటలాలనాభ ఖే 

వ్య గసమ్మగదీ _వ్రీని4హ్మపవహద్దహనాంకురచ్భటల్ 
క. ఇది మాసాస్థ్రకమున సి, ద్ధిద మిచ్చటి "కెవ్వ "రేగు+ బెంచి తపమునక౯ా 

బొదలినం జెప్పుము నా కని, _తిదశేశ్వర నన్ను నంహితిరి తద్యనికిన్. 166 
క, అని చెప్పిన గలదు కలదు, నిను నట్ట వచించి యందు + నిలికితి నని యా 

యనిమిషవిభుండు చారుని, ననువుచుం బిలువించె రంభ + నచటికి వేగన్. 167 

క, వీలువించి యన్వభూటికి, నలఘుతరం ఖై నయట్షిియాతపనితపో 
బల మెల్లం దాను జారుని, వలనా వినినట్ల చెప్పె + వాసవుం డంతేన్. 168 

ఉ. ఓలలితాంగి యీతపసీ యుళగత నింత నితాంతదుర్లమా 

భీలతపోధురంధరతం ళీ 'బెర్చుట నానుర రాజ్యలవ్నీం దా 

“నేలల గోరి గావలయు 4 నిప్పుడు దివికి (బత్యుపాయముం 

జాలయగ నెంచి చేయం దగు + సంశయ మంతయు మానునట్లుగన్ . 160 

క. చింత యొనర్చక యిది యొ, క్కింత యుజేవ్సీంచి యున్న + నె ట్లగునో గో 
రంతాలస్యంబునం గాం, డంత ప్రయోజనము దప్పు + ననంగా వినమే,. 170 

క. విను మిట్టిపనుల కెంతయు, ననుకూలం బగుసహాయ + మచ్చర లివుడీ 
పని కరయ వారిలోనక్, ఘనతరముగ నీకు నేర్పు + గల దని తోంవెన్. 171 

+ కడునల్రికలుకొనూకలికిబి త్తరవుంజూ, ప్రల క్రొ మ్మలుంగులు + వలలు గా 
నెజయంగ( బర్వెడునిద్దంపు లేనవ్వు) దెలినిస్టదరంగలు + తెరలు గాలం | 

గొమరొందు నవవిలా*+సముల కన్సొమలులి, వాడువోవుకుగోల+ లగుచుం దనరం 
'దేనె లుక్పైడునూట+ తేటలపసలు వా, కట్టుముంయతంబుల+కరణి నమర 

ఆ, నీవు గడంి యమ్మఃనీం ద శార్టూలుత, పోమహత్వదర్చ+ములు హారించి 
కీరవాణి యతనిం + [గీడామృగంబుగాం జేయనలయుం గునుమ+సాయకునకు. 
న. అనిన విని యారంభ జంభనమై,రిం జూచి యముసీం దుం డనంగ నెవ్వాం డని చేవ 

రచి త్తంబున నున్నదియోా యతండు నారదశిష్యుం చే నమణికంధరుం . డేని మూ 
కు వినంబడియె నతని నిటమున్ను పరికింప్రుచుండుదు మన్య భాదులవిలాసంబు 
'లెవ్యియు నెన్నండును సరకుగొని భూచినవాండు గాడు చేయు విశేషించి తప 
శ్చ ర్యా తాత్పర్యంబునం (బవర్సిల్లుచున్న వాండు గాన్రన ననశ్యంబు 'బేవకారగం 
బు నిర్వహింతు నన లే ననుటయు నతం డవ్యాలులంటిం జూచి నీకు. దొంటి 
కంకు వయోరూపలావణ్యవిలాసంబు 'లక్కు.డుగ వరం బాసంగితి సందియంబు 
వలదు పొమ్ము క్ యయ్యెడు సిచాతుర్యంబు నెజప్రము. «178 

క, అనుపలుకుల నలరించుచు, ననుప మహూూాత్నాహ మాత, + ననుపమలీలం 
దనర మణీభూపుణములు దనరమణీయాంగకాంలి 4 దద్దయు మొజయన్. 174 
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యగుట మేర్పడియె నని పలికి యి ట్లనియె, 176 
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న్ . కస సమే నోయక (నీ క్రై ఫ్ట ఛ్యా నామ తాబ్ది+ ఖేలనలీలా 

నోనారీముణి యిప్ప్వు జేగెడువిధం + బూహించినం ద త్తప 

స్టాసనం వింతకుం జేరం బోవ్రుదురు తః దంభాదులు౯ 'నావ్చడుం 

చా నాచిల్యవచోవిలాసమున క4త్యంతంబు రంజిల్లుచున్. 177 

. అఖిలంబునందు న+తనంతంబు వెలసి న, _ర్టిలైడుశుకసంజ్ఞ + దేజరిలుచు 

ల భూయోర్టి తానంద+మునం దనరుచు ఇ 

ఘనపతవిలసనంబుస హారిత త్త (౦బు, డెల్లంబుగా? జేసీ + యుల్లసీలుచు 
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పనుల కమృతరసములు + వెల్టిగొలువు 

చున్లికి యుచితేంబు మిగుల సి యోగవభవ 

మింత యం తని పొగడ + నే నెంతదాన. 178 

* కావున నినుం బెడణణాయల, నోవిహగవ లేణ్య కొలుప + దుల్లం బైనం 

బోనలయు. గదా నీకును, సీవనితం జూడ ననుచు + నెలంతుక యనిసెన్. 179 
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లానుఖస కత త్తదబ+లాహృదయాంతరసంతతాద రా 

శాసితనిత్యభూభరణ+శ_ క్షీలసద్భుజదండ కరి క్రీ కసం 

నాసితప ద జూండ పరి వరిత భూనుర కాంతిభానురా. _ 180 

తృష్ణ జ్ఞ “బానసయా నహ, ధృష్త ద్బాహాబలా వ, ఢీరిత భీమా. 181 

శక్ మంగళమహో శ్రీవృత్త త్రము. కము 

నీలితశుభాచరణ + శిస్థ్ర జన తాశ రణ + చి తవిజయాభరణ యుద్ద్గా 

ఛీలభుజవిన్సుిత + భీరుదయనత్వరిత* శేమపద సచ్చరిత భావా 

లోలకరుణాసహిత + లోకభరణాదహిత + లోభకలనారహిత విదా 

ఖేలనసముచ్చ సనీత + + కేవలనుఖోల్లసిత + కేశ ననుతపసితధీ రా. ' 182 

గద్య, ఇది నిజలసూరిలోకాంగీ కారతరంగితకవిత్వవై భ వవిం౫ లియమర నార్యతనూ 
భ్ నసౌజన్య జేయనూర యనామభేయ(పణ్తీతం భె ౧ జెనకళొ పూర్ణోద యం బనునుహో 

కొవ్యంబున౧దు ద్వితీయా caw ము. 
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. అంతట సీదుం డాపీ, మంతిని నీశ్నీలచి యేను + మడిశేశుణ మో 

చెంతకు వచ్చుట చెన్రలకు, వింత చెలువు గులుకుపాట + వినుటశెనుమ్మి. 2 

క. "కావున విపంచి. కొని, నీ వించుక గానపటివు + నెజపంగ వలయుక్ 

* నావుడు నట్టుల కా కని, యావిద్యం బొద్దు వుచ్చె + నతనికి మిగులన్ . క్రి 

వ, ఇవ్విధంబునం గలభఖావీణి తనగానవిద్యా కౌశ లంబున నతని నుబునువుచ్చా నం 
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చ, ననదచయంబుతో నలిగి + వచ్చుచునున్న మెజుంగుందిలలో 

యనగ దనూలతల్ మెజయః + నవిరహంబున కోర్గశేక నెం 
టన చనుదెంచునంబుదగ+ణం బన "వేశిభరంబు లింవుగా 

ననయము భూజనంబులకు + నచ్చెలువల్ గనుపట్టి రంతటన్ . 5 

చ, కరప పదపల్లివద్యుతు ల+ కాలవుసంజ ఘటింపం దన్నఖ 
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క, ఇలమిందికి- డిగి వేలువుం బూలంతులు మణికంధరునితపోవనమున కిం న 

పలరం జనిరి తమచూడ్క_ లు తొలుతగ సీలోత్సలముల తోరణ కట్టన్ we 

చ ue పసపు4 బయెద'చాణ్చున నుద్దమింప ను 

ఆ సదళివ్రంజముల్ కచక+లాపములీల. జలించుచుండం జ 

శ సముదయంబు భూప.ణపి+ జకేపములుం బలె (మోయ వారి కిల 

ఫొసలొ వనాంతలవ్నీ (వీయ + మొప్ప నెదుర్కొన లేచనో యనన్. ర 

. అళులుం గచంబులుకా లతలు + నంగములుం బున్రుగుత్తులుం గుచం 

బులును జిగుళ్లుం వాణులును + బుష్పవలాసము మందహాసముం 

గలసీ తడంబడకొ విబుధ+కామిను లావనలమ్లు లిందుతో 3 

భలు మిగులం (బవ_గ్లిలిరి + పాలును సిరునుబో లె నేక మె 9 

. ఆన్రలు నాకం గన్న అమోడ్చ్నువులులును, బులులచ౯ గుడునంగ4బోన్ర లేళ్లు 
లేళ్ళపెల్లాట రంజిల్లెడుహరులును, హరులు గోళ్లను గోశ + నలరుకరులు 

కరులకటాళివె వై+ఖరి “నాకుపాములు, పాముల లాలించు, బభగితతీలు ప 

బభగితతుల పక (౯ + భాయనియెలుకలు, నెలుకలం 'బెంచువి+ల్లులును ౫లిగి 
"తే. యవుకు వెజం గొనరించె నాాయంగనలకుం గీరభావితపోవీ. శాఖలతపని స్వి 

పటలతారక బహ్మవి+ భ"వనంబు, భావితశుభావనంబు త+పోవనంబు. 10 
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=. సావాత్క.రించిన+నాంతరసంబు నాం గరుడు గట్టినతపో+౫ రమ యన (౫౬ 

గరువ్రునం బోసిన4పరమస త్త షంబు న్మారాని యె యున్న వై+*రాగ్య మనలో 

గరచరణాదులు + గల యోగవిద్య న్యా బూదె గట్టినత _త్తరోబోధ మనం 

సే, బరంగనమ్మొనిం గనిరి త+చ్చరణనఖర, చం దచ దం దికాముకుగితబారువా స్త స, 

నలిససంఘభ ఫంగాయమా+ణభ నరక, నికర లగుచు నావేలన్ర్కు నెలత లంత. 

క, కని యాతని యసనుసనూూ, ధినిశ్చలత నుగ మైనదృ+, బై "ఆదురుగాం 
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డప్పక మూడ మేను గరు + దాల్పుచునున్నది యింద్రుకార్య మే 

చొప్పున నొనకో యరనీ + చూడల నేరక యియ్యకాంటి నే 
నిష్పని కలచు బుద్ధిం బొరొశయిం నె దృగంచలచంచలత్వమున్ 18 

తదనంతరంబ మగుడం, |దిద శాధపకార్యమునకు + ధృతి పాదుకొనకా 
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వోంగచుం దాగుటుయొలలం + దూలసచు నొక్క తె కోయుగు త్రిక 
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. చిగురాకుటోండి యీ+చిగురాకుపోండిమి, మజిలేదె యచటికి + మజలెబేమె 

కయయబు వలదు నీ; కయ్యంబుజావీ తోం గేలికి మజీయుం గం ీళి గలదు 

లీలాగుళుచంబు + లీలాగునం దలీర్బం, ౫లహాంసగమనరో 4 కలపహా మేల 
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రించుకుచంబులుళా జలద+రించువలగన్న ముం బాల్పు మోజంగన్. ం 17 

* టైవనియుక్తింజేసి విరతం బగుచున్న మనస్పమాధితోం 
చావనమూ రి యాతపసి + భామలయారొదవించు నశ్నీప 
త్యావళ్లు ఫ్ర. విచ్చుచుం దశదంగనం గన్హని దానిరూవు చే 

తోవికృతికా ఫఘటింప ధృతితోం గను 'మోడ్చి పోరిం దలంచుచున్. 18 

తే, 

వ. 

కే 

| కక. భావికార పతనాలు. సిశ్వ రెచ్చ చ స 

1 కొమ్మ బెడంగుసాంవుం గను+గొన్నకనుంగవ ద త్తరింపంగా 
నమ్మసే యాంప నోప కవు + డల్లన త్రాప్పలు విచ్చుం (గమ్మణకా 
గ్రమ్మజం గప కృష యని 4 గక్కున మోడ్చు మగుడ్బుం (గమ్మణల౯ 

గ్రమఅ మూయు మన న థవి+ కారము (థి. రము గ్రుములాడలనో, 19 

గంతుండు మిక్కి.లిం (బబలీ + కాంతపయిం బరలగంగం జేసె న 
త్యంతము మానిమానసము 4 తద్ధ నధెర్యకఠోర శృంఖలా 
సంతతి మెంతయుం గునుమళ స్తీ)కలం 'దెగం నోసివైె చుచున్ , 90 

దర్పకో|గ|పతాపసంత ప్త ప మైన, తాపనునిచి ఈ త్ర ) మప్పు డా+తలిరుంబోండి 
వెలువ మనియెడునమృతంవు4గొలనిలోన క దిరిగిరా4జాలద య్య, 

ఇ తెఆఅంగున బదానురాగుం డగుచు మణికంధరుం తాప నప తయార 
శేఖావిలాస సంబు అంతయు. బరికించి. 99 
రంభ్యయె యిది కాదొ లేశ బాయవుంజెలు 



వ, 

ర్రీ 
ణః 

ణ తృ తీ యా జ్యా సము, ' కర్రి 

నగుము౫~ముసొాంపు నింత యన్న (కును గాన 

దీని కీవింతమహిమ సం+ధిలుట మెట్టు. ప్ర 
అని యాప లవాధరసల్లాపపరిరంభణాదులకు నుప్వి ల్లు భూరుచుం దదీయలీభావి 

పోరంబు లత్యాదరంబున ఏలోకించుచు. దనమనంబున, 24 

చెలువమోము త్త నా+సికణజాచియోవింతు గతులయబువ్వులు చంహకముస్ఫజించె 

నెలంది కౌంగిటనది+వికసించం దొలుమేనం, గురువక దుముమెంత+పర మమునియొ 

ఫఘల్టున నందియల్ + గదలంగ నది దన్నెం గాంత యక్క_జమకశో+కంబ యగును 

. నాతి కెం్లోల నం+టలం బులకించు చున్నది చూత వెంతవు+ణ్యంవుందరువొ 

తే. యెంతజాణయొ (పేంఖణ + మింతిపాట 

ad, 

fir 

కలశ నూరు ్ పదాన్రలకు వా+ఏిలియు.బోల 

, మగువనసుమూఫవుల6 దన ర్పుళఖమాంకులాఠ 

వురుపతిలకవిఖ్యాతి మీ + కరుదు గాదు, ల 

మగువముఖాసవచాసనం దగ నలరంగ నేర్చురసికతకు + నుకవీం దుల్ 

పొాగడం బూగడం బాగడం, బొగడంబుల కలరుతరులు 4+ వొగులవె లజ్ఞన్ , 26 

ఈనెలంతతోడిసంగతిల గాననియపవర్షపదము + గలుగుటకంకు౯ 
దీనివిహారంబుల నిం పూనెడువనతరువు లగుట + యు తమ మరయన్. 27 

| ర ల్ల డా ర్స్ మునిధర్శంబుల కెల్ల ద వ్వసి జనం+బుల్ నవ్విన! నవ్య 

ఘన మైనట్టత పోధనంబు నెజియం+గాం బోయినం బోవసి 

మునుముట్టంగం (బబోధ వాసనల పెం+వు లాసినక్ మాయని 

ననితారత్న ముం గూడ శెట్టును దమి౯ + వారింపలే నియ్యెడన్. 28 
. అని సాహసమున నాతం, 'డనుమానము లెల్ల విడిచి + యచటు గదలి యా 

వనజూవ్నీ వనవిపోరం, బానరించుసమోాపమునకు 4 నెయ్యన చనియెన్. 29 

. చనా ఛకోరావ్నీ యివ్యనం+బునకు చెచట్క, నుండీ వచ్చితి నెచ్చెల+వీండుతో డ 

రాకకు నిమిత్త మెయ్యది+ నాకుం జెవుల్క పండువుగ వినువింవు సపలుకు లనియె. 

. అనుడు నది దనరాక [కీ డార్భ మనిన, వినుచు నదియెల్లం గల్ల యోా౪వెలంది నాత 
పుపలంబనవు నీ వని + సక్కె_హాని ముదిత ముసిముసినగనుతో + మోము వంప, 

3 చంచలన్నేత ముట్లు సన+సంగతి కొప్పుటం గాంచి మాని జా 

కొంచకం బౌ ఇ పవెఅటప6 4 గొమ్మయు మూ రెటువంటిసె 

శంచ రొకింతయుం టన నంచు పెనం” నాత Sy 

లాంచలనుం దదీయ మూస్కహా స్త మురోజము లూ:ది పట్టుచున్ . Bp 

. అయుండ బింత' నంత. ee షయం Wide 



రీక్తీ 

4 A 

cer 

క-ళా పూ రో దయ ము | ౮ 

యయ్యకు వున నృథాభ్యుదయ + మంచు. గరంగనివాండూ గ ల్లునే 

యెయ్యెడ రంభ దాను మెజుయించుబెడంగుల కంచు. నవ్వుచున్. లి 

, టులిమిం దపోధన్మా గణ్యుం +2 బె కొనుకోర్కులం ద _త్రరిల్లు' చుక్ 

జలువను గాంగిలించుకొని 4 చెక్కును జెక్కు_ను సంఘటిల్లం దొ 

(టిలుచుం బదంబు లొక్కటొకటి౯ బనగ౯ మెలు పొప్పం దాచ్చె చేల 

దలిరులజొంపముల్ గలుగుఃదట్ట పుబూంబాదరెంటిలోనికిన్'. వి4 

* ఇట్లు దార్చి, 95 

ప వ రాయడిని గడుదళవముగా 4 రాలినటి 

(పసవదళములు పజవసి+ప పఅవు లగుచు, నెసంగ నిం పొరదునాపొద+రింటిలోన. 

. బరు కెణుంగనిగాఢ+పరిరంభమున నల్లి, బీల్లిగొం చుం 'బనంగు+పనయువలను 

జెరిగాడిపేరాస జేరి, ననర్షళ లీల. బెర్వెడుకుచా, స్ఫాలనముల 
నడ్గమాణశలు లేక 4 , యప్సినయ శై శైలు నమరించునఖర + ఖాంకములను 

నదనొన్న తమిం గొంకుకొసరుశే కొనరించు, వివిధదంతతత+విభిమముల 
మన్న థా వేశవిలసన+మహిదు నెఆవు 

తపసిం గని సాదుచేంగినం + దల పొలాన 

విలువ దనుమాట నిజ మయ్యె + సేం డ టంచు 

మగువ నవ్వుచుం జేతకు 4+ మాబు సేసె. 97 

. ఆసమయంబున నటమున్ను ద్యారకానగరంబునం గలకలభామిణిగానంబ్లు 

వినుచున్న సిద్ధుండు తత్ప్రశంస్మాపసంగ ౦బున మణిక ంధరునిమాటం దడనృటయు. 

దలంచుకొసి యాచంచలాణీ సిద్ధుని నభివీశీంచి. ఏ8 

. అమరపతిపంవునను వచ్చినట్టిరరభ, కతన నే మయ్యెనో మణి+కంధరునిత 
పం బివుకు నూర లటుదృష్ట్రృ+పణవి చూకుండనిన నొకళొంతతడవ+తం డట్లు వేసె. 

. నగుచు నిశ నేమితప మో, మగున సలువుచున్న వాండు + మణికంధరుం డా 

మృగలోచనతో నదె యొక, చిగురుంబాదరింటిలోనం + జి త్రజలీలలో. “ 40 
. అనిన విని కలభావిశణి యమ్హణి _స్తంభోనిబోధమహిమకు వె గందుచు ననేక 

(పకారంబులం (బశంసించి  “యామహాత యొక టిరెండుపూంటలు మూయింటు బి 

లిచి యేము సేయుపరిచర్యం గైకొనవలయు ననిన నతండు గానలోభంబున వచ్చు 
టింతియ కొని మణి ఏఠరువారునుం బలెం బట్టణంబుల నెట్టుకొని యిట్టు 

నట్టు మహిమ లుపచరించు వారము గాము గూఢ పకారంబున నిలుప నోఫ్రుజేని 

సేయుస వచారంబులు వైకొనియెడ ననుటయు నట్ల సేయుదు నని తనగ్భహోరా 
మంబునంద నిలికి యతిరహస్యంబుగా నాసిభునకు నిస్టంబు నైనయన్న పానా 

దుల మోదం బొనర్జ్హుచు. నచట నెవరిం బోనీక తొన పరిచరం సేయుచు 



తృతీయా శ్యాస ము రక. 

కకూబరసంగనూభిలాస.ం బతిశయిల్ల నతని వీయననిత యెనరంభ తెతిం గెటుం 

గుటకుం (గమంబునం |బసంగంబు దిగిచి సిద్దునితో సి బ్రసియె, 41 

తే, అనఘ మణికంధరుం డట్లు + తనదుతపము ఇ 

విఘ్న ముందించుకొనుటకు + వెజ వాడమెడుం 

దిరుగ6 దప మొనరింపంగ + దొరకొనియెనె 

యివుకు రంభతో నున్నాండొ + యెజుగ వలయు, స్ట 42 

క, అనుటయు నత. డమ్మునిదిశే 4, దనద్భృస్తి నిగుడ్చి నగుచు + దరుణి యింకం దపం 

బనుమాట గలడెయిడె యా, ఘనుండున్నా 6 డిన్రుకు రంభ కౌగిట ననిమెన్. 

ఆ. అనిన వార లింక + నవ్చోటువాసీపో యెదరొ యుండునారొ+ యెజుంగ వలయు 
మటియుంజూచి వెనుండు + మాటికి దదభిప్కి తుణము వెలయ నేండు+ శంక విడిచి, 

ఆ. అనుండు లేవు నాకు + నాళంక లెవ్వియు, నెన్ని మార్లు చమూడుమన్న 6 జూతు. 

బడి కలదె కాతిళపతివమకుం జక్కిలి, గింత నాదుధృతికి + ఇంటు లేదు. శీక్ 

సీ, అని పల్కి మణికంధ+రుని దిక్కునందు దృ;స్టినిగుడ్చి యొక్కింత + వెపియు నెగ్చి 
యొక శేల మూట లా+డకయుండం గలభావ్సీ ణికి సంజ్ఞ సేయుచు + సిశ్చలత్వ 

మున నొకించుకసేవు + విని యార వారక్కా మినులమే లిట్టిదెోయనుచు నగిన 

నదియేమి మెటీ(గింన నుని యాలతాంగి తృన్ననయంబున కుగసి+ట్లనియె నతండు 
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ద్ధార మొనర్చియు ' వీనుల, ఘోరన్రునారసము' బరవు+కొనియుక్ నరుసన్'. 105 

3K 

శ 

సః Ms దన న్యందిర్నాగ భాగంబున మృగం దవాహనంబుదండ చనేకాకురపం 
చిహ్ని తశిలో స్త సంభంబున ైలలోట్ట టెనయాశ _స్హయుగంబును మజియు న 
. “గంధవువ్పాద్యర్చితంబు లై ల యున్నయొక్కనురియయు గండక తె "తెరయు 
డగఅం దోడొ్కొ-నిపోయి చూకి యి ట్రనియె. 106 

క్ల ఈకోరిక కిది చెరు ఏది యీకోరిక కనుచు (నాసి + యిడినా రబె యా 

ఇతాకంబంబునం జదునుము నీ కాలిఫి తెలియునేని + సీరజవదనా. 107 . 

cir * అనుడు నమ్మాట దా+విని కలభామీణి యందు నున్నర్థ మీ 4 ట్రనుచుం జదినె 

నిచట శెండేంక్లు wu భువ నేశ్వరీమం్యత+ మును జవీంప 

నెల్లకోర్కులు ; నిచ్చు + నిద్దేవి మజి యట్లు, గాక సద్యస్పిద్ధి + గావలసిన 
దూరపితాకి Pe హృతాతుం డయ్యు దూర్మశ సోణార్థి చెఏీని 

"జే. దం పన. నత లివసాాల 0 గం షాత రన కన్నం. ననిన... హాని ునెన్న, mn ' 



రీల్లో 

Et 

క్, 

కళాపూ రి దయ ము న] 

-ఈమెజుంగు+గండగ తెర, చే మిడిదల యిచ్చు సాహా సికుండు వీరం జి 

స్తే వముగుడలో 4 నదుకుకొనం, గా మని వు దనుం జంపం + గడంగినవానసిన్ , 

పదిలము నిర్విపతూ, భ్యుదయమహో రాజ్యల న్ + వొందు౯ వశతక్ 

' సధములరూపనుగానా, స్పద వారవధూటి నిచట + బలిగా నిడినన్ . 110 
వే 
ఉం 

భ్రూ 

తే, 

* అని చదివి దాన. దలంవులో + నాత్యనిధన 

శంక నిస్పంశయ్టుం బయి + చాల (బబల. 

గలంగి న స 

నంతన మగుడ్సి కడమ యి 4 ట్రినుచుం జదివె. | 111 

. ఈవిధులందు చెందును న+కింత సమర్థత లేనివృద్ధు లి 

'ద్రేవతయొద్ద నిర్భయతే + + దేహము నెమ్మయిం చాసీన౯ా అస 

ఊ్యావనరూపనిద్ద యగు + నప్పుడ యంగవిమోత వేళ ని 

చ్యావృత మెద్ది వారి కది + సంఘటిలుం దిరమై తచాదిగన్ . ం 119 

. అసి చదివిన నందు దుద౯ వినబడినవీధానమునకు 4 వృదాంగన యిం 
థి 

వున నవ్వుచు నిది విని ను, మనిశము నే నిచట నునికి + యంబుజనయనా, 118 

అబ్దముఖి సుముఖాస తి + యేండు నన్ను. 

నరము “కానీ క్ట రభూవిం 'బుఖ్యాత మై మైన 

శారదాపీళ మున సర+స్వతిని గొల్పు | 

నట్టిపూజూర్మి బాహా ణుపట్టి నేను, [14 

. అనునంతట సిద్దుండు బేపేపూజకుం దగినగంధమాల్యాదులు సంపాడించికొని 

వచ్చి యమ్ముదుసలిప ఏడంతిం జూచి యోయన్య కుశేలంబున నున్న దాన వే నిర 

నుహ్యం బై "బె నయీాశ _కీవొనంబునం జిర'కాలంబునంబట్ట యెట్లు వేగించి" మన్పదా 

న దని పలికి కలభావీ.ణిం నిలిచి యోచెలున మనకు నన్యలః జనవలయు: గద 

మిక్కి. లి (పొద్దు పోన్రచున్న యది శ _క్రిం బూజించి పోవుద మాయమ్తచేత నని 

వీంచుకొనిర మృనుటయు నది భ యాకులమానస యగుచు వృద్ధాంగసం జూచి, 

ఏ నొంటిం బోవ కనా , లోనికి నా నొయమ్ము నీవృనుక్ రాయగడె నా 

తో నన నెవంరు నటికి నే నుండగ ననుచు సిద్దు + డింతిం బలిశన్. 116 
, పలికి యప్పటిదాని+ భయచేస్ట భౌవించి, యిమ్ముదిజంత చే + నిది యొకీంత 

యీ మైన నాతలం+పెజటిగాం గాంబోలు విమ్నుంబేమి యగునొ లంబ మైన 
నని సిద్ధం జతలో + ననయంబు వేగిరం, ప్రుచు నోసీ చల్లి యిామృుసలివగ్గు 

సీకుం దో 2 వచ్చు+నో కలదో మతి, యే మైన ననుచు నాంయిసరేంబోండీ 

కొహుంబటితినంబోవ + నష్నడంతి, ee గలంగి య్మ్యోయనవం పీకు 



తృతీయా శ్వాస ము. 6g శె 

? క్, ఆవృద్ధనారియును గరు, ణావిలవుతి యగుచు నాభయా_ర్ల మృగావీ౯ 
దా వెనుక నిముడుకొనుచుం, గాన్రము కావు మని వాసకరములు పెన్. 

లు 
car . పట్టిన నతండులో + పలికి రాకుండవ్కి ఘ్నము సేసె దింతియ + కద యటరి చుం 

దద్దేవి కిచటుముం+దటజంగాదె యంచు న ప్పడంతిచేతులు నుల్ప్సీ థీ పాణుః(దొప్ఫీ 
బలిమి. చార్కొ_ని కల భావీణివేనలిి యొక కేల బట్టి "వజొక్క_ కేల 
నటు ౫ త్రి వెటికి న+కొప్పన మిదె యంచు, సృత్తికిం గత్తినే, యెత్తి మొక్కి. 

ఆ. (వేయం బూన దీని + | వేసిన నిద్చేవి యాన నుమ నీకు + ననుచు డాని 
యా నెలంత మెడకునడ్డంబుగా మనెడు యొద్ద వృద్ధసతి య+నూనకృపను, 119 . 

న. ఇవ్యధంబునం గలభావి.ణికంఠ ంబునకుం దనకంఠంబు నడ్డంబు. జేర్చి వేటు కను 
విక్ర దాని నిరుగలోలం బూదుగం బట్టుకొని పరమకరుణాపర వశ త్వంబున ( దొలంగక 

" యావృద్ద భామిని యోయిసిక్షుండ నీకుం గార్య సిద్ధి గాదునుమో యళ్లేవిమోంది 
యాన నతి శ్రమించిన ననుచు నోమహ+*శక్షి నన్ను సత్యవచనం గావింవుమిా య 
నుచు నుండ నతం డఖండరోవంబున మున్ను డాసివెడ ఖండితంబు శని విచి 
(త వేగంబునం గలభాషిణికొప్పుం బట్టి పాకంబు రుళివించి (వేయ నెతుట 
యు నె_త్తిన చెయి తత ణంబ యందుకొని మృగం దవాహన నిజపథసములంనఘు 
నోత్సాహసాహసదోపదూవీ.తుం డగునతని నతీమారంబునం .బడవై చె నుము 
ఖాసత్సియు నట్టు సం పా_ప్తం బై నయనివిఘాతంబునం దనజరద్దేహంబు నడిన 
ట్రమీణంబునంద, కల౦ 

. నిండుచందురు నవు నెమ్మోముసిరితోడ, నిరులు (గమ్మెడు వేణి భరము తోడ 
నాకర్ణలోలంబు + లగు నే తముల తోడ, దళుకొత్తు చెక్కుట+ద్దములతోడ 

మిగుల మిటారించు+ బిగిచనుంగ నతోడ, లలితంవుబాహువ? ఖ్రరులతోడ 

నతికృళ త్వమున జ+ న్యాడుమధ్యముశొ డ, నభినవం బై ననూ+గారుతోడ 

తే. నలువమిందికిం దొలంకును+ వక్ష వులిన 
గురునితంబ్యపఖాపరం+ పరలతోడ 

మహిత సర్వాంగ లా నణ్యః మపిమతోడ 

నమరు పాయంవురూవు చిళశతముగ. దాల్చి, 12] 

తే. శాల్చి యావికచోత్సలః దళనిభాశ్నీ 
కనుంగొనియె నభమున శ_క్తికరవినున్న 

గాతు సిద్దుని నుకశేలం + ౫ త్తి యొక్క. 
శీలం గలగావీణిని విడఃెకే చనంగ. 122 

క. ఆకగణిం జూచినడి యె. యాకలబామీణియవస శాత + గలంపచుకా 

ge 



6$ కశాపూర్ణోదయము 

స అంతం (గ్రమంబున + నాసరోజూశ్నీ సం, సారస్వ భావవి+చారమహిమ 

వలనం దద్దుఃఖంబు + వారించుకొని దానం దాను భోగ్యార్థ చిం+తనము వదలి 

'బేవిసత్కృపం (బసా+దించినయట్టిజ, వ్వనవుస_త్త్వము వృథా + చనక యుండ 
యోగవిద్యా భ్యాస+నొపయోగంబునం గడెపెదం గా కంచు 4+ విడువ ెవుడు 

'త.యనునియమన_ రృనములత + నాసనాదు, లభ్య సింపలందొడంగన+ త్యాదరమునం 
' దాను మును విన్న భంగుల + దాపుగా, నచటిశ _క్రీనిగురువుగా+ నాత్మనునిచి, 

న. అంతేటం గలభావీణి యచ్చటికేగుడెంచి యాచంచలావ్నీ వీశీంచి నీ వెందునుం 

డివచ్చి తెట్టిదాన వని యడుగుటయు నప్పడంతి యేను, మును నీకు నడ్డపడి 
సిద్ధునిచేత ఖండిత యైననుముఖాస త్తి యనువృద్ధవనితం జుము గమ్మఆ నిమ 
హాళ _క్రీ కారుణ్యశ _క్రీవలన నిట్టయల్నపాయంవుసాంవు వడసి యున్న చాన నని 
తత్చ'కారం బెజుంగించి యోకలభాషిణి యట్లు సిద్దునితోడ నిమృహాశ_క్రిచేత 
దూరవిశ్నీ ప్ప చె యెచటం బడి తేమియునొవ్యక యిట్లు దిరిగి వచ్చుట యద్భుతం 
బగుచున్నది యనుటయుం గలభామీణి యోయవ్య ధర్మగుణంబున నిమ్గహాదే 
విని మెప్పించి యిప్పగిది నివు దిరుగం [(బాయంబు నుట యద్నుతంబు గాక యిం 
తటిమహావుణ్యనిధి వైననీకారుణ్యంబు గలుగ నేం దిరిగి వచ్చుట యేమియద్భు 
తంబు నావిధం బంతయు విన్నవించెద నని పలుకుచుండ. 125 

క, బంధురవీణాసహిత, స్క_ంఢముతో రత్న మాలి+కాఘుటిత జటా 
బంధముతో నంతట మణి, కంధరుం డచ్చటికి వచ్చె + గంభీరగతిన్. 196 

క, వచ్చిన గని యతిమోదము, నచ్చెరువుం దలిర్చ (మొక్కె- + నతని కతండు డా 
నచ్చెలువం జూచి మోదము, నచ్చెరువుం దలిర్చ వికసి+తాననుం డగుచున్. 197 

క. ఓటెహాోాాహో వూబంధు, వ్యూహం బంతయును వచ్చి*+యున్న ట్రయ్యె౯ 
నాహృదయమునకు. బరమ, స్నేహానిధి౯ నిన్ను6 గనుట + చేడు లతాంగీ, 

మత్తకోకిల, మచ్చెకంటి మముం దలంతునె + మానసంబున ఎందు నీ * “ 
వచ్చు కెట్లు కడు౯ విచ్మితము + ద్య్వారకావురి వాయ నీ 
కిచ్చ వుట్టుట యెన్న(డుక్ముతీ 46 యి ట్ట కేగి యెబుంగ వీ. 
వచ్చెలుల్ మణిశగేహముల్ సీరు 4 లట్ల యున్న వియే కదా. 

సీ, ఉ_త్తమశ్లోకుం బ+ యోజాత్వు సేవింప, నేగితే యావెన్స 4 నెన్న. డైన 
నాజగత్సతి తొంటి యలవ| జమణిసభ శేతెంచి కొలువు సే+యించుకొనునె 
తన సేవగా. బురం+దరుండు గట్టించుకం, వులహాజూరము కడ 4 ముబ్లనెక్కొ_ 
మనవీణియ లడంచుకొని భమయించు. సీీలప్రటరుంగులకుం బనిప్రడుగలచె 

కే, యంతకంతకు నర్ధిల్లు+హారికుమూళ్ల ) 'బలగమున కిది చాల దక+తలంపతోడం 
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ల్సి | | తృ తీ యా శా సము, డ్ర్ 

మ. చిగురుంభోండి యెజుంగుబే యదుపతి స్త్రి లెవ్వ గే నిందు బే 
రు గణా యంచును శంక? (గ మజితిం జా+రుద్య్యూత గేహంబు [కొ 

| త్తేగ న్స్ వొక్క_టిం జూప. వోడ్యొని చనం 4 దచ్చాక చావంచి యి ఇ 

త్త బారా దుగ యంచు జిల్క_రొద లుద్రిపింపం దా దవ్వులన్ . 181 

చ, కుటిలకణా యెణుంగుదువె + గొబ్బున నేం జన కొలుంకూట మొ 
క్క_టి కడ నున్మి_ యారయక 4 కళ్టైదుటం ' బటికంప్రగోడం బ్ర 

న్ఫుటముగ దానియందు హరిం 4 ర. (మొక్కల య 
పెటు మొగ మంచు నవ్వె సభ 4 యెల్లను దన్శణిభి త్తి యున్నచే, , 

క. అని యడిగిన నన్నియు శో, భనవ ర రనం దొంటేయట్ల + భాసిలైడు నో 
యనఘ నురరాజుసేవయు, ననుపమముగ. బూర్జ మయ్య + నని యది వలిశెన్, 

వ, అని పలికిన నతండు. | 184 

న్స్, సంగీతవిద్యా, పసంగంబునం దై. దైన, మము దలంతువై లేదొ + మననునందు 

దనుజారి శే నొన+ర్చినదండకంబు న్ వెం దైన మణి వెలయించితొక్కొ_ 

యిప్పుడు నారదుం + డప్పటప్ప టికి,వ, చ్చునొ రాడా వనుదేవ+సూనుం గొలున 

నాలోకవిభుసతుల్. + మే లేర్పి యిచ్చిన, వీకే యే స్య దే, ప్ క 

. నేమియేమియొ నాండు సీహృదయమునను 
గోర్కె_ యొక్క_టి గలుగుట + కొమ్త వింటి 

* నది [న్య ంటుగాం బెంచి + యాతే త లోన | 

విడిచి] పెట్టితొ ప్జ్రాశె పో వెడ్క_ లెల్ల 185 

చ, తనకు లజ్జ నజ్జలరు హానన శ. "యూర గాల వం 

చినముగ మొప్ప నేమనుచుం + జెప్పెద దాననచేసి కాదె యో 
యనఘు చరిత నాకు గలయట్టిబలంగము లెల్లం బాసి యీ 

ఘనగ సాన పదేశములం +X సృవుయాటులం గుందితిం గడున్. 186 

న. అని "పలికి తనగానవి చ్యాభ్యాస సపరిసమా_్టి యైనవిమ్మటం దనయున్న చోటికి 
మణి_స్తంభుండు వచ్చిన పకారం జతుల యతండు దూరదృస్ట్రదూర్మశ వణ 

శ_క్రిబలంబునం దనకుం 'జెప్పీనయర్థము సక లంబునుః జెవ్పీ తన్ను నతండు మృగం 

(ద వాహనాభ వనంబునకుం జెచ్చినతెఆంగును బలిపశూకరణోద్యమ్న ప్రకార 0 

బును నుముఖాస త్తి తన్ను రవ్నీంచుటయు వివరించి యావుణ్య సాథి మాయమ 

యని యాయక్క_౦ జూవీ తత్కు_లస్థానవ _ర్లనంబులు చెలికి యోగంధర్యో_త్తను 
యింక నాకు నీచందంబు వినవలయు నవ్విధంబున రంభచేత నీతపంబు విఘ్నం 

బు నొందుట యామణి స్తంభునివేత చేను విన్న |పాకార ౦బు వంటివి కడణా య 

టమోందటిభవదీయవ రనం బెజుంగింపు మనునంతట మణి సంభుండు వచ 

182 

(కీ 



bt 

సక 

శ్వ 

కథాపూర్ణోదయము “ 

కను కభుచు మశికంధరుం డతసిం దగు తెణుంగున సంభావించె నతండును. 

- వచాగమనమునకు, నచ్చారువు జనింప నిది మ పహోశ్చర్యము మా 

ఇన్చోటనుండి యిచటికి, విచ్చేసితి రని విసత+వృత్తిం బలీశెన్. 188 

పలిక్ యంతటం గల+భామీణి. జూచి యూ, యింతి ని౯ వెదకితి + నెల్లచోట్ల 

ఇంకు గానక క చోద్య + మందుచు నప్పుడ, క్కడ నుంటి విప్పు ద+క్కదికి 'వచ్చి 

తని భల్బు.చునశ్య నుము+ఖాస ee జూచి యె , చ్చటనుండి వచ్చి . న్వ్రు 

Ee "రెడ్డి యసి తత్ jt కు దానిచే, తన విని నెజం గంది + వినుతి చే 

నాసి యతేవి( ననుణాని + యకరుదుపడుచు 

ని టనియె ని వే బిసిదుండ + యెచటం బడితి 

వ్వ్రుం ౫ “బు భావీశియును స ద్దేవిచేత 

ఫస సరభసవిన్నీ స్తు + లగుచు6 బోయి 189 అర్య 
సై 

39 

a) సతో స 

నింతయు వినివీంపవలయు ననిన విని మణి ప. శోయంబుజముఖ నీకు నట్లు 

నువించెద విను మదియ కాదు మజియు నెన్ని యేని విచి తంబులు గ్గని నచ్చి 

నాడ నది యుక్క_కితోడం 'జెప్పెడునండాంక హృదయంబు వెగిరపడుచున్న 

“ది గావున నన్నిటం బూజ్యురాల వై ననీకు వినివించెద నని యి ట్లనియ. 140 

. మోర కేమియు నొవ్యక తిరిగి నచ్చుటయు whe వె యున్నయది నాకు 

(SMD 

. ఆవిధి నీపయిం దెగి మదాళశిశయంబున గన్ను గానమి౯ 
'దేవతమిందియానయు గణింపక యీకలఫావీ.ణి౯ా శిరో 

జావళి బట్టి (తుుచుటకు + నాయుధ మె ప్రీతి నె _త్తినట్టికేల్ 

జీవి వహించి వైవం జని+తిం గడు దవ్వుగ 'నివ్యధూటితోన్. 141 

అనుకు నీ విది చెప్పంగా వలన చే నామున్న యీారోూన్ఫు? క్ 

కాని పీశీంచితి నిన్ను సచిగురుటా+కుంబోండిమూర్థంబు వ 

కిన కేల్ పస్ట్రినయట్లు యుండ దృఢము+ ఫ్ట్రీం బూని చెల త్తి యె . " 

త్తినశే "ల _క్రినయట్ట యుండ డివి ను+ ద్వేగంబునం బోవుచో 142 
వినువింవు నాకు నట మిం దన నత? డి టనుచుం జెప్పె+న a వం 
చనమున వై చినగతి నభ్య మున జని మశికంధరునిత+ పోవనభూమిన్. 14కి 

i యు నేనును నెక, మె _తనికొ త్తలిరుఛాన్ను+మోందం బడితి మో 
మ "లేభగమన యక స_త్రియుం గృపసేయం బోలుం + జావక యుండన్. 144 

- మునుప టిష్ట్యమున [మొన్నడి, యునికి నవుడు చేతిక_త్తియును దనదుశిరం 
బును విడువంగ నెజబుణగనిననుం గనుంగొని నెమ్మేను మిగుల + గడగడవడంశ న్. 
“అమృతంబు దొల(కున + ట్రమరంగ వర బాటుము ఖేందువిం+బంబుతోడ 
ధు బకర్ లైన గిగా కాం es —— డ్యూ 



గడు. జెమర్చినయట్లికలిక్షి లేజెక్కు_ల, నం కెొడువిగళత్క_+చాళితోడం 
వలిగుబ్బ పాలిండ్ల + నిలువ కి ట్ట కి సం, వ భించుపయ్యెద+కొంగు! తోడ 

తే, వెఅపు నెక యొజ్జ యె వింత+పలననములు 

గఅిప జూపట్టుసౌందర్య+గరిమతోడ 

సరభ సాకర్త ణాతోభ+ చకీత మొన 
మదనుజయలక్షిలీల ని+మృగువ దనర, ॥ 146 

క, కనుంగొంటిం గనుంగోనునం, తన మన్న థవళు(డ నగుచుం + దగం బరిరంభం 

బును గావించితి సెం జే సినపాపము. జెప్పవలయు + న 147 

మ, అది సెరింపక చాల చేళలులసతో + నా కోశముం జేసి శీ 

స్నిదె యీాపాతకి బలి బక్షైడుం గృృపక్ + ఏివింపచే వ 

, నంజు. నొప్పుసత్చురువు లచ్చో నన్వరుక్ లేర యా 

పద వారింప శరణ్యులార యని యూప దల సాన్, శేరి 

వ, అప్పుడు. 149 

క, నసెజయంగ నసవ్యా మగున, ; మ్రుణ పినులంబడిన మిన్ను 4 ముట్టు చెలుగుతో 

వెజవకు వెజవకు మే నిదె, పఆ తెంచితి సత్యరముగ + భామిని 'యనుచున్. 150 

క, వెఅవక యెవ్వండురా వెత్కే పటసెడు ని ట్లతీన నెందు. + బాజినం గూడం , 

దజిమెదం దలనరములతోం బెటిశద ననుచు౯ నితాంత ఖీషణగతితోన్. 151 

చ, ఒకపొదరిల్లు 'వెల్వడి ర+ యోడతు. న్ నలకూబరుండు' రాం 

[(బకటముగా. గనుంగొని యః భంగురఖీతిం గలంగి దిని చే 

వక లమనోధృతి౯్ విడిచి + వేగము దవుగ ఇఛభాజిపోయి తిం 

(బకువి తుం కై యతండు ననుం 4 అః ee హె న్నుగతన్. 152 

వ. అట్లు కూతముట్టి పట్టుకొని. 158 

నో ట్రీ యెవ్వండ వ్ 'పోతరముతో + నున్నాది వై యిష్పు జే 
నారిరి బట్టితి బెట్టుగా మొట యిడక్ 4 వ నిదుండగం . 

బూ రా 5 వు దానిల జూవుదున్సు (ప+యక్సి త్ర మామీద నీ | 

శేరీతిం దగు న ట్లొనర్తు నని తా + నెంలే నమర్హ్షంబునన్ 154 
న. కొంతమేర నన్నుం (గ్రమ్మఅం 'దెచ్చునంత. కరర 

వీ. తిరముగాముడవమి+విరియంబా జెడుకొప్పు, శనోడోడనొ కకేల+దుజిమికొ నుచు 

వల్లెవాటుగ( గొంత వలువ చన్షవ నిల్పి, పెజచేత నీవి గల్బించుకొనుచు 

నుదుటిపై నెక్కి.0త చెదరినముంగురుల్ , వాపటకును బొందు+పజణచుకొ నుచు 

సారెకు జారెడు+| శ వణకల్ణారంబు, లందంద మూంవున + నానుకొనుచుం 

"జే. చారీ సదు ర్వా నీ గ = ఒరి అదన్న & అలి అన నెర తి ఇదు కల 
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రంభ యేుతెంచె మిగుల సం+రంభ మవమరం 

దొలుతం (టియు డేసదెంచిన త్రో వంబటై, . 156 

శొ-ఈరలీలం జనుదెంచి యక్క_టకటా + కు సత దూబుదుం 
గేలం దును నీదు వేమియును లేకే యిమ్మయిక వత్తుశే 

వాలుకొ దూరము గాల నే నిదె పరి+ శాంతిం గడుకొ నొచ్చితిం 

జాలుం జాలు గరంబు మచ్చ దగు దిచందంబు (పాణెళ్వరా. 157 

. అని తనద్ముపియుం బలికి నన్నుం గనుంగొంచు నతనితోడ. 158 
పిజా య ట్లన్యాయవుం బోండుములకుం ప పూవి 
లా డోవల్లభ యెంతటి వాం డైన నగు౯ విశంక+న నుం డెందున్ , 1509 

* ఆయింతి మెందు బోయునొ, కో అట దాని జూన కొఅకుచె కాచే 

యాయయ్య. బట్టి తెచ్చుట, యోయంగనయిప్పుడనుట+యునుగ ఫ్రపవ్రైడమన్స్ 

* ఆయింతిం జూపక యుతం డింక సిముందట నందు బోయెడు. జెయి వదలు మ 

గ్. దించి. 161 నుచు Wap య 

విభునిచే విడివీంచె న+ వ్వెలంది నన్ను 
నేను వారల దోడ్కొ-ని + యీనెలంత 

. యున్నచో టారయుచు మును + వున్న తలిరు 
'బాన్చుం జూవీతిం గాన ని+ప్పడంతి నచట. 169 

తానును మనతొ_ల్పటియీ పానువుం 'జేర్చుకొనంబోలు. 4 బడంతుక ననుచుకొ 
బోపీ సిద్ధుండు గాన న నూనం బగుసిద్దశ య్య + కుచితుండ యనుచున్. 1638 

. అట్టియడ నచ్చటక౯ నో, పట్టము-గని ఫుచ్చుకొనియెం + జాల_స్త _స్త్యనుతుం 
డిట్రివియుం దనకు. నాన్ని యె గట్టిగ. పీజోగి బంటు + గడె యని నగుచున్ .164 

wilh 

| హా గా కున్న నిది యిందు 4  చాజవైచి 

వెళ్లునే యని స్ న+వ్విబుధ కాంత 

యంత నన్ని యు నయ్యె నళయ్యతివ నచట 

నడచి తని నన్ను ధట్టించి + యడిగా నతండు. : 165 
* కినుకతో ని పెంత్యయును బెడరింవుచుం, విజుఏంకు సేయం దల్సి )/యవధూ*టి 

సీనితో నిది యేమి + ఏిడిచిపెట్టుము పీండు, తను నట్లుడించి మల్లిన వెడం గని 
'యాయింతి డాగి యొం + దరిగనో మెచటంయజూ,"పెడునం-దు ననువిడివీంచి దాని 

మనమింకృ వెదకుద + మని తానునాతండు, నేదొ ల్తం బాజీపో+యిన తెరువున( 
. జనియిం గడు దవ్రుగాం గుచ_స్తబక మొకటి 

వరునిభుజముతో నొఆయ నవ్యలితదంస 
భాగమున దనకోమలః పాణిం జేర్చి 
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ఉ. వనును వాది కం బడక ౪ యగిటిం ఛాయస్ యింతినంత నెం 

జయలల 4 నింపుక పేమణట న్రైితోవు షో 

యానలకూణుడుంా౫ు మెడి గ కిసాణము నంచు దాని స స 

న్యూనగుర్ను కు బాదివుపి మోన్నతి గాంచుటం జాయంజాలమిన్. 167 
చ. అదియును జాక్ యూపిపన + మంతయు నెంతియు సానధానత౯ 

సబ్బు 0 4 గాయక యస్తుము దూరద్భస్టీచే 

వదకి కనంక ఈషా కను? నిస సయ మందుచు నేమి మాయయూో 

యిది యని జాడ కేస పు కార్త 'వళ్లునొ యంచు నేగితిన్. 168 
| క, అంతట నాయిాిదాఎవురు న, త్యింతిము సంగాంగాస క్రి 4 నాత లు అకా 

గంతు క్రీడలు న. కొసి, చెతియు నడ గలుగ చేని 4 మేను నిలిచికన్, 169 
వ. తా కం ఉలి తుదయం 4 దాయిద్దటుం గలిభీ 

న్నాలంకాతా DET కరికి సిం 4 పన టగా దిద్దుచుక 

లోలత్వంబంన చుంంయో స చ్చుగక నా,లోలత్పవ్నికేణిచో a 

*  ప్పాలోకింప్రుయయు రంభ “వేజూాకా స జా*యక్ నచ్చ జ తంబుగన్, 170 
ఆ, వచ్చి రిచ్చ వడి ఆమె శస చాను వందు-చ్చు నచ్చకోరనయన ఖీ వ టరని 

యద్భుతంజు నొందెశియ కే? నుతు(:స సృవ్టిధముం జూచి యేును+ వెజంగుపవడితి, 

ఉ. అంతట యత. -రాజనుతు. + జూసరణీం జను' దెంచి యున్నయా 

3 కాంత పకా తయమయుం దనుక ప నొంత పొద్దు ప్ 

(శాంతి మకా వవ ఇనాం మున 4 [ జ చూచ నందు నో" 

కీంతవిభటు మేుర్సుడమి + క తేయు సద్భుతి మానహిల్ల(గన్, 172 
క. ఈమాడ్క్6ల జాడ సను న శ్కా.మసింగయుం దిరిగి తిరిగి + కనుంగొనియదు నీ 

వేని యిది జూకు" జమునా సిమి యసి యతిని నతని నలంతుక పలిళన్, 178 
వ. ఇట్లు పలికిన జూతయహు, 174 

శే, నీద్మ పతిబింజు యుది"మె చాంన్న్మిషతివెంబ 
మానై, యే మెచణిు “జా, ఇదు 4 సిగురుయో డ్ 

యేర్చ్పజుప Kms యున్న షొ + + ర్ు సదయు 

దీసి కరు దండు వఇమూావుదం+ దిరిగి తెరని, 175 
క్ర, తుద నేమిచాజ్లు జూదరి వం నొటుగిని దాసి నిను ద*డంబడ కుండకళ్ 

మదిలోన నేద్చ్పఆకించుట్క నుదగ్దుభ మ టన్న సతిని+నుదితి గలణస్ఫదున్. 176 
సీ అ ప్ల్న (చొ లూ యక నిను గౌంగిటం బాయ నే వెటతు సమాయలాండి 

యీరూపుతోి యన "కెడసీయ నే తెంచి, వదియొ త గొల్లియునొక్క-+యనురజంత 
లు బద రేవ జిల స్ రూ న _ 3జీ శ్ మ టల జట్ జ్ క _ Or నా 



gt 

కళా పూర్ణాదయము 

. వటిముగమాట లాలించి 4 గట్టి గాల్ 
ట్ 

నదరనై చుచుం జను మంచు 4 నౌర నీవు 

ఆశీ 

ఖా 

రూ 

భోదలెదు ను మంచు సంభమం + బొదవ నవుడు 

"కాంతుకంఠంబు “నెక కేలం + గాంగిలించె, 177 

3 [కొ త్న వచ్చినరంభయు, నత్తెజం గంతయును గని క+* రాంగుళి నాస౯ా 

హత్తించి తల్య గదల్పుచు, ను_త్తలపా కేర్చడంగ + నున్నురు మనియెన్. 178 

అక్క_మలావ్నీం జూచి యల కాధిపనందను. డోపడంతి నీ 

నెక్క_డనుండి నచ్చితివి + యేటికి నున్సురు మంటి నీకు నీ 
యక్కజ మేల వచ్చెను మదంగనరూపము. దాల్చి తేగతి౯- 
రక్క_సివ్రూ విశాచిన్చ కరం బిడి చత 'మెటుంగ6 జెప్ప్తుమూ. 179 

. అన నయ్యంగన నా శే మన నో రున్నయది మార + లనినంతయుం జె . 
ఖున మొ కౌంగాములు దె, ల్బ్ప నుపాయం బొకటి గాన4బడునంఛాశకన్. 180 

. రక్కసి నన్న గా నన + రాదు వీశాచియు నాదు నాదురూ ' 

సెక్క_డం చాల్చ నేరిచియొ 4 యిమ్మెయి నంతయు హాతుకొన్న యీ | 
చక్క-నిముద్ద రాలు తన+ సత్యము లోక మెటుంగ నింకం చా 
రక్కా_సియో వీశాచియొ తీరంబు~ చేర్పడి పోవునంతకున్. 181 

. విను మాయేర్పాటు దనం, తన య/సచున్న యది యొట్లుం + దప్పదు సత్యం 
బనంగా డైనం బనగా, జనులకు లే కున్న నెట్లు + జగములు నడుచున్, 182 

* దైవం బనంగా నా కిక్క నోవల్లభ వేజ యొక్క_ 4 డున్నాంజే యా 
దైవమవు నీవ చేయం, గావలసిన నీవ చేయగల వేర్చ్పాబున్. 188 

* ఆల్రప్పు డొక నోట 4 జల్ల నిసురపాన్న, నిడమెచ్చుచును నా+తోడం గూడి 
యందు బల్ల వశ య్య + గందర్పశేళి నిం, పొందువోం బడమటిి యందు నొక్క 
వనితయాకందన+ ధ్వని వినంబడుటయు, నీన్ర డైన లేచి + పోనుచుండ " 
నేను నీతోడన + యే తెంచునో నొక, యిజ్హ డాపలివంక 4+ నేగుటయును 

* జూచి నిలిచితి చేను సి+ల్పుటం గనుంగాని 
యెచట నె టిది హా త్తెనో + యెజుకపడద 
వేగిరించక నీవ భా+వించుకొనుము 
కల్లనిజములు (కమముగాం + గానవచ్చు. 184 

* అనుడుం గు బెరసూనుమొగ + మారీ తత్సి)య యొక్క_కేల నా 
తనిమెడం గాంగిలించియ యూుడంచితహాసముజోడ ని టనుకా 

స మజా. మనచరితంబుం జెప్పెను స+మ్వస్తము వేల్పులసాని వెవ్పీన 



ల తృతీయా శ్యా స ము. , 
ల్సి 

"తే, అచట నవు డట్ల నినుం గూడి + యలకినడియు 

ర 

నః 

నట్లు ఏ నపనో నచ్చి+నదియు. దాన 

యగుచుం దోయసం దదికి యె 4 ట్లాడ నేశ్చ గ 

మగువ గావూర యిది సపెను+దగర గాని, 186 

ఆ. ఇస్పగిదిక్ మదాకృతి వహించి నిను౯ నను చాయం జేయ నే 

చొప్పున వైనం దాం గలయం + జూచు దురాశలవమూయలాం.డ్సి నా 

త్రప్పక సు. | ద తదుచి+తంవుంగుయు కులమాట లెన్ని య్ 

నొప్పంగ నాశుకో నెలులో + కుండునె నిట్టివి చెప్ప నేటికిన్ . 187 

క. విను నలభ క న్నుండు, గను బావం దివియ నేర్పు+గలమునిము చ్చీ 

నవిత తగ చట నుండ, వెనుకను దిద్దుకొన వచ్చునే + + యొక కునన్. 188 

న.,అని యచ్చటం దన్ను సిలువసీక పోందోలుటకు సిజవల్లభుని సత్వరంబుగా బోధిం 

న నలుక బలియ మనంబు సెరింప చేక యాకంబు 

కంధి బాసి నధిశేవీంచుచు సి నిట్లనియె, 189 

pO ws శేటికి నిలునిలు, మిల్లలికినం బండు వగునె 4 యింతటిలోచే 

నల్లభునకుం ౫2 నచ్చిన, యిల్లాలనె యేను లోయ నే పోందోలన్. 190 

క. మగ6 డాప్షైంబుసం దల చెగం గొట్టిన గొట్టు గాక + తెక తేర నీ 

అ శకనN్నవిడిచి పోయెదనె నగ సా కాటి యెనః నలవులపంటన్. 191 

క -ఈరీడిని మద్యల్లభుం, గొ రక మెడం గాంగిలించు+కొని నీ వుండ 

“సకించుట కొణ గా దిది, ,శా ర మిక నోర్యం జుమ్తు + రావే యనుచున్. 192 

చెడదెరును లిచటం జెల్లవు, వుడమి pee దొంగ meee గోకల్ 

ఏబతుక గడింతు నే య, క్క.డి గ తిమూలినవీశాచి+కవ్చై నిమాటల్. 198 

అనుటయు నాయింతి సెరింపక, 194 

నూనిసీన్ఫ త్రము. అంత మదింపకు వే యస్ పల్కిన + నంత మదింపకు వే యనుచు౯ా 

చ 

సే 

గంతు లక్ట్షాణెద తె మని పల్కిన + గంతు లడంచెద లె మృనుచు౯ 

దంతుల జేమిఫలం బని పల్కిన + రంతుల “శీమిసలం బనుచే౯ 

బంతము చూడలచే యని పల్కిసం+ బంతము చూడల బే యనుచున్. 195 

ఒట్టు నుమో యన్న + నోట్టునుమో యంచు, నదుబు యనిన మేమేమి యనుచు 

గానిగబే యన్న (4 గానీ గజేయంచు, నిం కీల యనిన సిం 4 “కిల యనుచు 

స. పోవే యన్న + నోసి పోవే యంచు, నొ నంటి వనిన నె + నంటి వనుచు 

ముణువకు మిది యన్న + మణునకు మిది యంచ్యునీనెంత యనిన సీ$ వెంత య 

వొక నె మగుదికి వాకించయు 4 ఫొను నలిన గొ అకుడ 
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బట్టి యాడ నారంభ తోం 4 (బథమరంభ 

వ్రియుయ నిలు మన్న నిలువక 4 సెద్దరొదగ. 196 

చ జగడప్రుంసాటిస త్తరువు + సారెకు సోక్రుచు వీరి వారినికా 

దగికడుతందనాలజడ దారి పొరింబారిం గుంచె వీచుచుకా 

మెగులలో వీణా మోటుచును + వేండు పడంతులయొద్దనుం గదుకొ 

నెగజెకువింద్కుగ ల్ల నని 4 నెమ్మది మెచ్చుచు వచ్చె జెచ్చెరన్. 197 

క, నచ్చిన గుబేరసూనుండు, నచ్చెలువలు నెదురు గాంగ + నరిగి యతవదికికా 

కః 

నిచ్చల మగుతొత్సర్భం, బచ్చుపడంగ (మొక్కి రతండు + నల్లన నగుచున్ .198 

నలకూబర నీ కిం బే చెలువ | పియవభూూటి నాకు + జెవుమూ చానిక్ 

ఉెలియక దీవింపగరా, దలరు. శొకరొకళ ళ్లపేమ + ననుచు౯ా మిమ్గున్ . 199 

వమ, తనకంళుం (బయ ఏకు లేదు తనసౌరదర్యం చె నాందర్య మం స్ట 

చును గర్వింవుచు నున్న రంభమదముం + జూడంగ లే కిట్టు దా 

సత. సృజియించితో యిదియ తౌ + నీతోడం (గీడింపలాం 

దనమే నొక్కటి చాల దంచుం గడశ౯ + దై (రాప్యముం దాల్చెనో. 200 
చే, ఎట్లు యైన సీ పేమ యా+యిరున్సరందు 

సమ మగునొ కాదొ చెప్పువూ + వాల. డడన్ర 

ఏరి. బోరించి త వ్వెడ్క- + విరియ జిమ్మ 

"లీక కనుంగొంచు నుంటి నే 4, నాకసమున. 901 

క, అనుటయు నే నెక్కడ వీ, రిని బోరించితి నయో పి+రించితనయ నా 
కును పిరలసనురూపత్క యును బోరును వెజుం గొనర్పు+చున్న ది మిగసులన్. 

' వ. అని పలికి మున్ను దా నందు నెక్కరంభం గూడి [క్రీడించుచుండి యప్పు డనతి 
దూరంబున వనితాకృతం బై నయా కందనంబు వినంబడినం గారుణ్యసంభ మం 
బున నద్దిక్కు.నశై చనుటయు నంతం దన దృస్ట్రిపథంబునం బలాయవూనుం డ 
గునన్నుం దరిమి పట్టుకొని యొక కొంతదన్రు దిరుగC గొంవోవుటయు నచ్చటి 
కిం దనకాంత గూడ వచ్చుటయుం ' ద త్పార్ధనంబున నన్ను విడిది యిణా 
విహారంబుల నదియుం దాను గొంత పొద్దువుచ్చుటయు నంత శరెండనరంభ 
వచ్చుటయు దానివచన్మ పకారంబును గలహభంగులుం జెనీ యానలకూబ' 
రుం శాల అకట అకుందు, | 903 

, తొ నటమున్ను (కొత్త తం దీర్చినట్టిక, స్తూరికాతిలకంబు+ సొంవుతోడం 
pee రేకు + లన్ను వగా గానల్, గాస్పించ నిడిన కీ ల్లంటుతోడ 

బంగారుపస మించు+పసనివుప్పొాడిలేఖం జూపట్టు వ తోడ 
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తే. నొప్పు మోణుచు 'నున్నట్టయొక తెం జూవీ ప్ 
'' యాసరోజాయతావ్యు +నేను'నున్న''.. ౨ ౫ బలల. 
చోటి కింతకుము న్నా వధూటి వచ్చ Sg Tg 

ననుచు రెండవయింతి న+ మృునికిం పూ. లు సలం “90d 

ఢి. 'మూావీన నాలతాంగి యజ సూనున కంజలి చేసి ఆూయమహా ౨-౩ 
'తొపస యల్లనాండు మము + ద్య్వారకవేర్పున నాడినట్టిమికా . 
యాపలు కింత చేసె నన w సన్యయు నట్లు యనక్షా, ముసీశ్వరుం. సా జ 

జావువుంబోండ్త నిద్దటు య+భార్థమ పల్కితి రంచు నవ్వుచున్ . 205 

క. ఆమాటలు సరిదాంశం గ చా మా కీపీకుణోత్స+ వాతిశయంబు౯ 

(బేమమునం జూడ ౫ లెను, వామేతుణలార పోయి 4 వచ్చెద ననుచున్.. 906 

క. అనుటయు నలకూబరుం దో, ముసినర ' యిద్దటు యథార్థశముగం బిల్కి.తి రం , 

చును బల్కి-తి రెట్టాకా యిది, వినవలయుం చటప జ + విచ్చేయు. డేనన్.. 

నీ నాడు దా నాత్యసౌరఆదర్య వై భ వపతి, వాల్ల భ్యమహిమగ+ర్వమున నొడు 

కొనుప్తాకస్థములు నేను+పఏన లేక సవతియే, గతిం గ ల్లునో మాందుళగంటివె యని 

నట్టిమాటం దలంచి + యాపలు కింత స్తే సె నటంచుం చార్కా_.ణ+సేసె నొుకతె 

ముక తొరం'భొతూప యు క్లిచేం (బియుంగాడం గాంశ్షీ ae 

తే. నాదియందును నాచేత 4 "నది నరముగం మ. 

" దనకు నిచ్చితి ననివించుకొనుట యిపుడు 
1. _హ్యాదయమున నిల్పి యాఫలు ౪ కింత సేసె 

ననుచు దాఠర్కాణ సేసె రెండును నిజంబు. “208 

క. నా విని యివ్రు డీథావం, బీవనితకు నీవనితకు + "నిది. యనుచు బయల్ 
గావించి తథ్యమిథ్యా, భావంబులు మోర చేరు+సటుపలగ వలయున్. 909 

క, నొవ్రున్గును దథ్యమిభ్యా,. 'ఫ జావంబుల శేమి నీకు + భావింప స్వా 

భావికమే యాయాకృృతి భావనను. నిజ మెద్ది యా హపంచమునందున్, . 210 

క, నీ పట్టురువడ నొక్క తె, జూవీ యొక సే గర్భ మడంవు+చుక. వలయుగతి౯ 
: (బౌవింప వచ్చు భోగము, నీవుణ్యం బినుమడీంచి. + చేడు ఫలించెన్'. ' 211 

ఉత్సాహ. అనుకు నోమహాత్మ పెద్ద * లైనవారిం టై 

“నునిచి యుట్టు నట్టు తు. + నోప్ప శు వచ్చునో". 

చనుండు నిలుప 'వెజతు ననిన + జనియె. నాతం డట్ట య్ వ. 

ననుచు నుచితలీల నుండు ఓ మనుచు నల్ల నవ్వుమన్. 212 

వీ అకేశనందనుం + డంతట నెష్పటి, తనఫువుంటబాోండి కె +దండం గొను 



గ? క.శ్లా పూ చో ఈయ ము 

ర మృంచు రెండవ+రంభం గనుంగొని, నీ- వెంత నేర్నులు 4 నెజివీ తేసి... 
మాయలే యని తోంచు + మాకు గావున. నీదు, సత్య మటీంగించ జాలిని 

శె. “సాఖీ చెమ పొ మని తీర స్కారసరణి 

' దోయం బలోకెం దాత్మ్కా_లికశదుర్ని వార. . 

మార కేళీకుతూహల+మహిమచేత 
నెచటికేనియు నవుడు దా + శేగం దలంచి... ౨... 218 

ఉ. ఆనుడతిం గనుంనొని త+దంగన యప్పుడు హాచ్చినట్టిపే 

" రీనున' వీసడింప్రుచు 'నొోకించుక నీకును సిగ లేదొకో 

దోసము గాదె యిద్దటు+ వధూవరు శతేకత మున్న చోటీకిం క 

డాసిన నిట్టియాసలం, గండంగిన. నే మని చెప్ప నావుడున్. 914 

వ. ఆరంభ యమ్మాటలకు నలిగి రోషకషోాయి తపీక్షణంబుల నాప తృలావీ, సీకీంచి. 

శా, ఓనీ న. యిది నిజం బూహీంప కీ ట్రంగజ 

ప కుం 'డగునాధథు చేష్టితము గా 4 కెనం గుజీరుండు లేం. 

నాడో ను తాముండు లేడా పద్మ జుండు అేగడో భర, రవుంబావు లే టు. 

దో సత్యంబును' నిల్స .నింతన 4 (దుళ్ల ంగని  శటికిన్. 916 

క.. అనిన విని'నాయకాదర, ఘనగర్వము నిరసనంబు 4.గడు జ త్తములోం 

దనరంగ నప్పలు కించుక్క యును ౫ కొన క వ్వభూటి + యుద్ధతిం బలికిన్. 217 

క. అఅవు లుడిగి పోపో స్కీ యజచేతం..బండ్లు. వచ్చి+నప్పుడు మమ్ము 
గఅచెదవు గాని తగునెడ, మొజణయిడు మది యెట్టిడై. ములు. "బేనియెడినో. 218 

వః :అనుటయు. డై 219 
క, స. వేగిరింపక్కు. సీనుదుటచె ne పన యేకెవం 
బె బై నను విన. నిప్పుడజెయిదె, నానిజ మేర్చజచి సీకొంనర్చెద : థిక్షుల్. 220 

వ. అని పలికి యచ్చోటు నాసి కొన్నియడుగు లరిగి యంతటం దనకోప ంబును మిం 
1 చి దీవించు ప్రియవి యోగ దర్భి తానల్పకందర్చేే హీలిఘాతజాత చేత సాపంబున కోప 
"క యాపడతతి -కడుం గృతశించి గళీతకంకణ ' యగుచు నిలిచి యుక్క..యుపా 
"యంబు చింతించి తిరిగి వచ్చియి ట్ల టసియె, .: 921 

క, నీ విచ్చో మెరియత మై, .కానరమున వలసినట్లు + గయా భించం 
గా నెఆచి సెద్దమొజు గా: దే..ఏరిని వారిం 'దగిలి + యల వచింతున్.. 122 

రః సీవును రార మృప్పుడు, చేవేసభం చేటీ యేసు చెంత మనుచు? జొ 
ea నే నావనజాకీని డ డగ్గటి, తీవరమునం గొంగుం బట్టి + తిగచెం గినుకన్, 298 
wo జూచితే. నిను. మదిం గణాయుంపక్ - కరక నేంతకుళా 

తతత... ఎ లా నం 



డ్య 

, పలికిన మన కేమో విబు, భులసభలోపలన తనదు+దుండగ 'మెలం 
య 

తృతీయాశ్వాసము, ణక 
3 

మగువయొ యిోగాగ మా ధి (సథ మంబున నోర్చినతప్పు సూవె యా 

పగిది ఫలించె నంచు [బియుం + బల్కెంగరం బది సంభమింవుచున్. 224 

చెలికి తగుశివీ. సేయుద, మలిగి యిపుడు పదర చేలుయని యతః డాజెన్ 295 

అంతం |బతిరంభ చూచి స+యాత్మ లోన 

నింత యు-డిన నిసత్యి + మెటుగనలయు 

దిరుగంబడినను విసన జూ + దేనసభకుం 

బద మనుచు చానిం సూడ పోం * గదలుటయును. 996 

కొంత చింతించి యు ట్లసియె, 2 ©" 997 

అప్పరః స్మ స్త్రీలలో + NN నరం జగదుపక్షోకీతం+బుగ వహించి 

యూార్యకీ మేన కాచు. త్తమ స్టేలు ర్యా వమ మృ పోనమ నా నతిశయిల్లి 

యన్న 3 నెచ్చాట శి నెవ్యారచే (వేలం బూకించుకొనక (హన్లుతికి. నెక్కి 

నలకూబరు? ౩ స ధన్యతీరుండ నా గరు, నతనంబుచే నీకు. నన్నె దెచ్చి 

యొప్తూనే యికొం గడషట + నిప్పిశాచి, నాకు సరిచేసికొని జేవలోక సభకు 

సీవు నూ సీవు ను నని + యేవిధమునం గలహామాడద నిది నీవోతలంచిదచూడు, 

కోకము సొాపమువరుం జూ లా పెనుందగవునకుం దగ 4 'నేతిట్లాటల్ 
నా 

(పొవించునో సదంతుల, కోప్టరుప శేస్ట యనియు + నొక్కబదుకులే, 929 

అదియును” గాక, 280 

గంభకు నపూహో మొక సతి రంభ గలిగి తిగిచి తెచ్చె + రచ్చల కనినం 

_స్తంభింసనీ న్ సోస్య్యా, నంఛభణ మోాపోరు నిర్భశరవిటుల్ ' నగుచున్. లప] 

నరకం యోాగ్యము, కానిది యివు క్చోట నైనం+ గలహమ (బదు శె 

స కగు గొని బుడి సి, మాన ధరణి విడిచి ఇవిక్ + నడు గటు వెట్టన్. 99 

కలహ మనషు వినకు నాకి బున నురల యాన+నము లేగతి నా 

తోకింతుం చెగినల చెగన, నాకు మరుయు నిన్ను నిలు మనక్ రాకునికిన్. 288 

అనుకు కెండనకొ' మ తూలి లాకర్ణ ౧చి యాకాంతుండయో” కాంత నేర్పుచూ 

చే వేల్పులకడకు సే స పహ బట్టబయలం బడు ననియెడుతలంప్రన 

రా గూడక నురోీలయాన నంబు 3 — నాలోకింతు నది సాకగమనంబు పరిహరిం 

చ నంగును ధర ణివికిచి యడు గటువెట్ట నని తొడిబడన నిమోంద్వియాన పె 

కొనుట లంత రలు నల: సందియంబ యింతతడనవు (వీయకాంత యనుచు 

నకు నస్మి తేది బల్కి-న నది వి వేకమార్షంబ యగునని నలకూబరుండు త్ర ద్వాక్యం 

వ. ఈ వలు య తలం కట ప క పల్ క అతల MIM rn. అ అట గాల చరా యా 



గ్ర కళాపూ.రోదయము ' 
గ్ 

ధట్లించి యిట్టి వెడ సేతలచేత నాధుని శడపసేసి చేశోజాత హేతిఘూతంబులపాలు 

పబచి తని పలికి యాతరళాల్నీని హాతిఘాతనిమి తంబుశో న కాయవియాూగం 

,బు నొందు మని శవించె నలకూబరుండును దత్కాలం 'బెట్టిదియొ “రాని యాగా 

. . ములు. వివేకింపలేక యిది యిట్టిశాపంబునకు దగు నని పలికి యోని పిచీ 3 

ది యెట్టిదాన వని యడిగ నప్పుడు -తత్ప్యతిరంభ పైరింపక. 2కిశ 
శా, బ్రిందాశ౯ స్థినుం. జేరసీక నను న 4 ఇంతే మనోజవ్య ధ౯ 

గుందంజేయుట చాల శే మడిగ ఊగొాంటక్ వృథా యంచు నా 

కందర్పత్వరం గాన లే వనుచు నా+కంజూవీ.. బో దొబ్బెం దా 
నెందు నిల్వల నీక ేరలుకతో 4+ నెంలేం గడు౯ దవ్వుగ స్ 2కిక్ 

వ. అని చెప్పీ: యాసిద్ధుం డానుముఖాస త్తి కి ట్రనియె. 236 

తే. అట్లు పోోదొబ్బుటయు నతం 4 డాత, నిచ్చ 
గించుకొని'యుం డెం గాని తా + నెంచం డయ్యె 

రంభయాంగాము లా పతి+రంభమిాంది 

చేమం గాముకుల్ నూతన, వీయులు గావ. | | 987 ' 
క. -అనశుటయు నీ వం చేయిం, తిని సత్యవురంభ యనుచు! + డెలిసిితి వాలా 

గున భంగ మొంది యూరక, చను టరయలో్ నదియ కపట్కసతి గానలయున్, 
క, త న్నట్లు పలికి (దొబ్బ మిన్నక చన నంత నోరు + మెదపక యది యా 

ము -న్నాడినమాటలబిజు, సెన్నంగ నిది గనియె నతం డు+పేతు యొనర్చెన్." 
క. అది యట్టిద . కాసి మా, తుద చెప్పుము సిద్లవురుష 4 ఉల్లి యెచటం గ 

న్నది విన్న దిగా దద్భుత, మిది వినవలయు నన నాత. 4 డిట్లని పలికెన్. 240 
సీ ఇశమోడ నింక మొక్క_టి యద్భుతము విను మోపయోజానన + యాపడంతి 

నారీతి. నంతయు 4 దూరంబుగాల (బో, (చొచ్చి యే తెంచి యా+ఛోయజూవ్నీ 
(వీయుం జూచి మగవారి పేమ లిట్టివిగ దా యెట్లు నమ్మ నచ్చు +నిచ్చలోనం 
బాతేశ యటు దండ 4 వాసినమ్మూత షా (దిమరి నెచ్చోటం + చెచ్చుకొంటి 

లే. నిన్ను నే మన నున్నది + 'నిరభిమాన | 
గణత నినుం జేరు న న్ననూకోనుట గాక్ర 

| నాకునా యిన్ని పా టంచు + నాకులమతి 
నడ గన్నుల బొటబాట 4 న్మశు లొలుక, 24 

చ. అడలిన నాదరంబున దద శుజలంబులు కేల నొయ్యనం 
. .దుడుచుచు నాయెడం గలదె. 4 దోస మొకింతయు నెంచి. చూడ నో 
పడంతుక దాని నీవ యను భాాంతిం గరం బిటులాదరించి యే 
ఇ ళో _ 



తృ సీ యా శ్రా సము, y7 

ము, అని యింతి౯ నలకూబరుం డురముడో + వా _తించుచుకా దుఃఖ మూ 
ర్చ నికుంజ౧ంబునకు౯ా రతి క్రియకు నై నె + చేర్చంగ వేతాక్క. డం 
తన వ. నలకూబగుం డచటికికా 4 నాళూపముం దాల్సీ వం > 
చన నెనాంంకుర 'వేరినాం డట దుర్మాశేలా రంభ నంచు౯ వెసన్. - - లిశ్షకి 

స. ఇట్లు ప గనులాని + యేను మిగుల. 

నుల్లమున 'నెజం గందితి + నొకటివెనుక - 

నొకటి రాం జొచ్చె నూయ లీ+యుర్విమహిమ 
తెంయ గాదు గదా యని 4. “ధృతి చలింప. .. . 244 

సీ అ శ్లేగుదెంచుచో 4 నతని గన్లొని రంభ, - బెదరు నాళ్చర్యంబు + మది జనింప ' 
విభుని క ట్లసియె నభభ యిది యొక్క_మా, య్నాపపంచముచూడుఃమద్భుతంబు 

| నికురూప ముం చాల్చీ+ భేద ముకి_ం౦చుక, యును తేక కాన్సించు+ ఛున్నవాండు 
తనదురూపము నిన్స + ధరియించి నాండనం, చున్న వాం డిడి న. శ్రీ చెప్రును 

శే, యనుకు నారూాప్రుతో నది 4 యన్ని వెతల. 

ట్ట నది గడచిలి మన 4 బెట్లిదముగ 

నిప్ప్రణు నీరూవుశోడ ఏం; డేగబెంచెం . 
దిరుగం ఢొకి నెమ్మాతమున నచ్చు+దిబును( జూడు, 945 

క, మనయభిమత ఖేలనములు, మనమున సరింప శెన్నిశమాయ లకట యీ 
.  దనుజడొళకో నూల్సర్యం, బూనరయలం 6 జలపట్టి న గడున్ ౭46 
న. ఈసి a br స 24:7 
నొాలాతం శర చేగుదెంచి యత. త్ క యాత యు మంచు వి 

CHER బల్కె-దు కల్హ్లయు౯్ నిజము పీజ్చా ఓొందగా నిష్ట. స్ 

కాంతుళా నన్ను. బరి పింంవుము మదా+'కొరంబు ఏం జెవంండో 
యెంనే నొప్పుగయ దాల్చే వంచితన్ర నీ + వేతన ,సోమాయనేన్. 249 

మ. నుడి నొనాటలు నమ్మ వేనియు నిక౯+మ మిద ఆు౯ ధైర్షసం 
పెదు పెం పూర దేవ్వుల౯ా నిలిచి ఊూపచాత్నే వీశీంవు మే 
బద ఖండించద సిని మానుకముహో హేతి ప 'కాండంబుచేం 

దుద శోధించెదు గాని నీకు. గలయు+ కల్ విరాజ నాసత్యమున్.  - 249 
చ, అన విని బాలం దల్లడిలి +, యాయక నాయకుకంఠము౯ రయం 

బున దనకౌొంగిటం భొదినె 4 భూరికృపక౯ ననుం గావరే (వీయు౯్ షె 

మనుప౫ వేల్పులార యొక+మాయనవురక్క_నుం శా క్షమించి తాం 
నునుముపు నున్న వాం డలుక*తోన నిరాయుధు నంచు నేడ్చుచున్ . 250 

చ, అడి గలి జూలు నవిగ యిని 4 గాంగ రాక కం కీ ఇల జక | 
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వుదవముజి పాబునానిని (బ+మత్తుని జంయమెడువాండడం గాను నా ' 

శెదికిచి నిల్చునో యనుచు + నీతనిం (చుంచెద నంటి నిత్తజ్న్ . . 251 

. ఎదిరించి నిల్యనోవునేని తనవైదు : వెచ్చట నున్నది. 'జెచ్చుకొమ్మను మోకొమ్మ 
నెమ్గనంబున నితండ నిక్కవునలకూబరుం డనియు అుద్దరిబును. జయాపజయంబు 

తెంచినట్టురావు తొడింబడ నితని కొక్కటియయ్యె నేని 'యేశేమి యగుదాన న 

నియు విచారించి తేని నితనితభ్యమి భ్యా భావరబు 'లేర్పడునందాశ నేనును యు 

ద్ధంబునకు "వేగిరింపక సహిం'చెద నింకను మాయిరువ్రర వాక్య ప్రకారంబులు విని 

యు సీ వెజింగినపూర్యరహస్యంబు లడిగియు ముణియు నుచిత మగు తెణంగులనల 

న మాకపటాకపటన_ర్రనంబులు చెలిసికొనుము నాకుం [బియవనిత వై నసీవు 

నాయెదుటన యిట్లు పరుని గంశాలింగ నం బొనర్చి యుండ నిచ్చలోన వుచ్చరంబు 

సపెచ్చుపెరులక యుండండు పెచ్చు పెరిగాడుమచ్చ్చర ౦జబు సత్యాసత్యవి వేచసప 

ర్యంతంబు 'నిలున ఇట్లానర్చునో యెజుంగ రాదు గావున నాత్మహితంబు నోర లేని 

యతని విడిచి యెడ గలుగ నిలిచి నాపలుకులు విను మని పలికిన, 252 

క, ఆచెలువ తనదు వియునిం, గాచుకొొనం౫ నప్పు డదియె + గతిగా మది.నా 

er 

లోచించి చూచి మణీ త, ద్వావాగతి నతని కెడగం+ దాం జని నిలివెన్. 258 

క. ఆతండు నోతొయ్యలి యివు, డీతనియీక త్తి గిత్తి + యేను గణింప౯' 
భీతిలకు మన్న మానవు, భీత పకృతి వని యొప్పె.+ _వియ యటు చనంాన్. 

“వొ, ఆరీతిం గడ శేగ తా నిలిచి _హేమాంచత్క_టాకుంబుల౯్ 

ఘూ రాసూయనిరీక్షలకా వరుస గాం+తు౯ దత్సమాకశకారు న J 

న్నారీరత్నము చూచుచుండే నచట౯ 4 వ్యర్థంబు లత్యుజ్ఞ గలా 

కార శీసమతల్ జనించు 'ననురా+శగంబుల్ నుమత్వంబు చేన్ 2కక్ 

. ఆరండవనలకూబరుం డంత రంభం గ, నని చెల్య భావించు+కిౌెనుము నిన 

, యమరేందుం డంపనిందరుగుదెంచితిగద, మణికంధరునిత పో మహిమంజెటుప 
నతని నేచెట్లం గ+ట్రితి సీతం జెచ్చోట, లంకించుకొనియె సఈలంభఘ్యు మన 

లు స్ట యా 

విరహతాపంబునం + బొరలుచు సీరాక, కెదురుచూచుచునున్న +యే నటుండ 
. నకట నురకార్య విఘ్ను మో + యనుభయమున 
వెంట రా లేనిపాప (మి+వ్వెతలు 'దెచ్చెం 

'దేరకాం డిట్లు నిన్ను. భాం+తిని బారల్ప 

బాస స్తేయంగవలసె చే + భ రననుచు, 256 
మత్తకోకిల. వెంట వచ్చిన నీను నాపయి + వేడ్క. జిక్కి తపః కియల్ 

గంట జేయ నెజుంగ కుండిన + గీడు వాసన్రచేత నే 
వెంట రా కటు నిల్నిన౯ నన+వింటివానికి. గోప మి 



తృ. తీ యా శ్యా.సము. . బి 
శ 

మ త్తళోకిల. అంత గంతునిపంత మెంతయు + నంతకంత కనంతవి 0? 

చ, 

తాంతిం బర్యంగ నోర్వ న్ ట్రటూ కాని యిందునియల్క_ క 

రింతు. నంచును సాహసం బొనరించి యే నిటు వచ్చితిం. . 
గొంత వెండియు నింద్రు నెంచుచు.+ గొంచితి౯ నిను డగ్గజన్. 258 
తపసితపణకియల్ హెటిచి 4 దైవత'కార్య ము నిగ హించి నీ 

అజ నాను _ వెవుడెవు డేగుదెంతు నిను + నెప్పుడు. కొంగిటం 'జేర్తు నంచు చే. 

న్ 

% 

నపరిమితొశ నోజలరుుహోనన యివంనిచేరువం (బయా 

సపఃసచు, నిల్పుకొంటిం బిక+సంచయపంచమవంచితానున్సల్. 959 

' ఇక్కడ నిను. వీం జెన్వండొ; యిక్కరణి౯ మోసవుచ్చి + యేలుకొనంగా 
నక్క-ట నలనదిశంకల, నక్క_డనే పాడుకా(ప్రు + లాగతి నుంటిన్. 260 

. ఇంతకుమున్ను నారదము+నీశ్వరుం డచ్చటి శేగుబెంచి నీ 

చి 

వెంతయు' మన్న భారి బడ్ 4 యేమిటి కచ్చ్చట నున్న వాండ వో 

భాంతుండ సిదుధూసపమున + రంభ మెకం డవలం గరంబు వి 

భతిని ముంప్రచుకా.- వివిధ భంగులచేలుచు నున్న వాం డనన్. 261 

ల్స్ నచ్చితి చేసమయం, బున నేగతి.సందుకొనియెం + బొలంతుక యితం డీ 

తని తెఅంగుం ఇప్పు మన నే మనిచెప్పెద ననుచుంజూ చెోనది (వియు'మొగ మున్. 

చూచుటయు నేమిచూచెదు + శోభనాంగి, నిన్ను జెందినపాశ్లైలనన్ను (జెంద 
కుందు'నే నాంథియలనార+దో క్రి యరయ, నాడు నీతోడ నమ్ముస నాయకుండు. 

- నిను. బభోలుననిత నీకును, ననజముఖీ యితని బోలు+ వా? డితనికి నెం 

దును గలిగి కలంచునె యి, ట్టినిగాఢవుసాంవ్రమదము+.కీనులు చనుణే. 268 
. అని పలికి గాదె యది వృథ, చనునే మైనను లతాంగి.+ శంకింపకునీ 
మనమున నీగతి నిప్పుడు, తునిమెద నాఖడ్లమునను 4 దుర్షమలీలన్ . 265 

ఆఖడ్ల్డం బవు డల్లయచటి శేళినికుంజంబునం 'బెట్టినవాండ నిదె కెచ్చుకొనియెద 

నని పోవం జూచిన దత్పితిభటుండు నీ కింతబీరంబు గలిగినం బోరు భూరంబు 
చేసి యిటు నటుం జన నేల నిరాయుధు నంకేని నేను నాయుధం బిచె విడిచితి 

నుని విడిచి యడ్డంబుగా నడిచిన జెడిదంవుటీరసంబున విరరసంబును ఘోారంబులగు 

చ నుబ్ల నిల్ల మల్లయుద్ధం 'చాయిద్దఅకుం దద్దయుం (బవర్హిల్లె నప షా 

రులయుద్దండదోర్షండచండాస్నా లనాభీలఘాపవిజృంభ ణంబులు కుంభినిధరగ 
ది 

హోర సముద్ధత పతి ధ్వానంబుల వేత 'నినుమడించి . ప్రభయజలధర వర్షనిర్షళితంబు 

లగుబలువీడుగుల మోంత ననుకరింప బిళ్ళ సంక నిర ౧కుశాహంకారహుంకారగంభీ 

రారావంబులయార్భటులు నిర్భర సముద్భుటంబు లె. దిగ్భిత్తులం వీక్కటిల్లుచు 

వంక్కలింప నొ కొ_క్క_రిమిక్కు..టఫ్రవి!| కమంబుల పెక్కు_వ లెక్క. గొననియ 

ణ్శ 



క్రొ క శా పూ.క్లో దాయ ము: ; 

యాగహంబు సెజప నుడ్డారింవుచు: గడ్డురక నిక యడ్డంబుగా నుద్దుకొనియెడు 

నెదిరివిడికిలి పాయం 'దట్లి' గ్య్య్టెదంపుటురువడిం దొడింబడల౬ దీసి “కీలాగరిష్టుని 
ష్టురమున్టి ఘాత పయోగనై వ్రుణంబుల 'దీవించుచుం గోపరబున నేవు చూ] పెడు 

" నాటోపంబుల నాంపరానియనూనంవుబిజునునుం 'బళకుసందనంబునుకో హాచ్చు. 

జెచ్చెరం జొచ్చి పట్టికొని హాచ్చరిక ౦ గ చ్చు వదలం 'బెరి౧డియచ్చలంబులు జి 

లంబును [బబల్జంబు. జేయుగళంబుల ముంజేతు లిడి పెడమర' నొక్కి. చెక్క 

_ విజిచి పడవై చియుం బడనై చిన విడువక తోడన ' పరునిం బడం దిగుచుచుం దిగి 
చిన విగివదలక పయిం బడి కదలమెదలనీక పొదివి పట్టుచుం బట్టిన నిట్లు మె 

నంగి పట్టు 'వదలించి కరంబులు నురంబుల నడిమికి ముడీంచి యొడముకొసి బడి 

 బడిం బొడుచుచుం బొడిచినం బొడవనీక కడిందికడిమి నడంగం బట్టి పగతుచేతు 
లు తొడలనిజీకి పరా కమించుచుం బరా క మించినను విక మంబు “దక్కక వెను 

కటిదట్టికట్టు విడికిటం దొడివి యె త్రీ తెరవిగొని పఅవి మోకాళ్లు వత్షస్థ సలల 

బున 'నాని వెల్తకిలగబెళ్ల బిళ్లవిాంటుగాం జిమ్ముచుం' జిమ్మి జిమ్" ముమ్మరవువేగంబుతో 

“డన లేచి మైంబడం గడంగిన నెడయీక' పదంబులు ' క యెదు రొడ్డుచు: నతి 
ముటి నుక్కి_ంత తటిం గని యద్భుతరయంబున దెగ్గున తేచి మెడ. ఇమడని “పట్టి 
(గుడ్లు వెలికుజక నెక్కుచునొక్కినం జిక్కుువడక' యొక "కేలం గోకకట్టు నొక్క 
"కేలం దొడయుం బట్టి కూలవై చి మజియు మల్ల చతేచి (క్రమ్థఅ తెము ర మని 
గర్జిల్లుచు. గర్జిల్లిన నూర్జితరయంబున మగుడం “డలపడి.. పౌపేవంబు' సేయు మ 

వెండియుం Se) ప ననేక కపకారంబులం 'బోరుచుండ. " 266 

వ అట్టియిడను. బచ్చ+ పట్టుదట్టే చేత, నొప్పుతనద్యు ఫియుని'4+ నుజ్ఞ జ్ఞ లంపు 

కీవీ నెజవుచంద+ కావిదట్టే చేతం బరుని గుణు తెజింగ + నురవధూూటి. 267 
క. ఇక్క_రణి' సించుకంతయు, 'నెక్కువతక్కువలు: లేక 4+ యిరువురు సరిగా 

- నుక్కు_నం బోరాడి (శ్రమం, బెక్కు_డుగాం. జేసి నిలిచి + “రెడగా నంతన్. '268 
ఊఉ రంభోయు వారిరూవు నని + (బౌథియుం దుల్యతం బోల్సీ సంశయా '' 
రంభ మొనర్ప. నె నవ్వరిం దిళ4రంబుగ నమ్మ క్యూ నిలుండు సం ' 

“గరంభము మాని యే నడుగళ పొ క్షనవ రన మొక్క-టి౯ా రహా -” 
. స్పంభవ మై మెనదాని వరుళసకా వచియింప్రుడు మోర . లి. తటిన్ . . 969 
కే. చాన సత్యాసత్యత, నే నావమతికొలంపి. నిశ్నంయించుకొనల న 
స హానికి. నైయ్యావి యుచితం, వానియలి యతండు పోవు ౪ టర. రం బనియన్. 
వ. "అని యావనిత యాడుమాటకు వార లియ్యకొన నిద్దజం ' బాయం చాయం 
“బిలిచి యొకంయ . వినకుండ నొకనితోడ. మనకుం దొల్లీ కళాపూర్జ్యం డనువాని 
“ద్రసరగం జెచ్చటః గలి7౫ం దత్ప్రకాఠ 6 బేమి సీన్ర'వింటి వని త టా. నందు 



cm 

న 

శే 

తృతీయాశ్వాసము, dl 
3 

భుచు నూరకుంగే నయ్యతివయు 'నతనిం జూచి కటకటా యిందాంశ నేను, 
నిన్ను నిక్క_ప్రు బియుం డనుచు నమ్మి యుండితి నీవు కపటరూపధరుండ వే య 

స్త్ యద్భుతంబును జుగుప్పయు భీలీయు నాకారంబును దీవింప నతని విడిచి యి 

తరునిం బరి| గసించే నతం డమాయ విలోకించి యతని నల్పావశిష్టాయువుగా 

శవీయించె నప్పుడు రంభ యక్క_పటవ గనుం జూచి నీ వెవ్వండ వెవ్విధంబున 

నిక్రిరాపంబు ధరియించి నన్ను నంచింది తని యడుగుటయు సత్యనలకూబ 

రుండు. స్ట 271 

. ఇందా నిను జేరనీక నన్ని ఓల యించుట' బాలక + యింక నిలిపి 

వాని నే మడి” "దె+న్వండు గాక సీ శేవ్కి యిది కాకదంతపురీక్ష నుము , 
నామన నభా రి యెన్నం వలదే చాలు రా ర మ టంచు చా$రంభ 7 "నవుడ 

నోటా కన చనియెనుః"వేడ్య_తో మోముందా, త వక్షసి ంపంగా+నురపథమున 

, నంత చితరుండు చింతతో + నంత "దింతం 

గొంతవడి నిల్చి దినతం + గొవురు దజులోం 

జస్గియ మణికంధరునిపర్ల +గాలదిశకు 

నల్లినల్లన మిక్కి. లి + నలసగతిని. 979 

. అక్గయెడ ము న్నతండు తన శేలికానికుంజంబునం బెట్టిన నాపాలుంబు బుచ్చుకొ 

ని 'తత్పంతోషంబున నుబ్బుచు నిచటికి వచ్చితి నిది యిచ్చినప్పుడు మద్దురుండు 
నాతోడ దీని నెవ్యరి (వేయం బూసితి వవశ్యంబును వారిని వధియింపక మాన 

దని యానతిచ్చినవా( జేను నిమ్మ్షవహాయుధంబు కలభాసీణికంఠంబు (వేయ నట్లు 

ఫూస్చితిం గావున నప్పటికి6 దప్పుచనియు మాందట ననశ్యం బగు నని పలుకుచు 

నంతం గలభాషీణిం జూచి కడముపలుకక (గక్కుటయు నాకలభామీణి యతని 

పీశీంచి సంకోచం బేల భవితవ్యతానశ ంబునం గా నున్న యర్గంబు గాక మాస్ 

దనుటయు నమ్యాటకు మెచ్చుచు నతండు. 278 

సను వివేకధురీణవు, గావున నిన్తూట యంటి + గాక యవశ్యం 

భావి యగుదుఃఖమును జను, నే న్ వ్యా కున్యంగ నిజము + నిష్టుర మెందున్. 274 

. ఇంక నీవృ త్త మెజీంగింవు + మేను బలిమిం 

బట్ట ములు జెట్టునిను డించి + పాణిపోయి 

క్రమ్మణల వచ్చి మజీ నిన్ను (+ గాన నెచట 

నుండి తది ముదల్కొ-ని చెప్పు + మునిద యసిన, 975 

నా, 'మేఘాంభోనిధికామభినునుర భూ+మిాజాత చింతామణి క 

శా ఘాలంఘునజాంఘీక తసముద౧ చ ద్దాన నలీలాసభఘం 

రా యూపానిశ ఘాప్యమాణపరిపూ+ర శీకటాతో దయ 



వల, క్ భాప్తూ రోదయము 

9 క, కంజముఖీలోచన జీ ; వంజీవాజీవమృదున వస్మి తత్లోబ్లా 
మంజులముఖచం[డ సడ్యాఠంజితవిద్యత్క_-పింద 4 (పణుతోశీ ఫేం దా. 27? 

స్వాగతము. నిరిరామధర ణీఛరణాంకా, గర్వితారిజయ+క ర విశంకా 
_సర్వదిక్ళరవి+శంకటక్ _్రీ వ శర్యరీరమణ+ సన్ని భమూ_ర్తీ ర 278 

గద్యము లది ప స భవకవ్రింగ లీయవుర నార్యత 

ననూ కనాన స ణీతం బె బై.నకళాపూర్ణోదయం బను 
మహాకావ్య ంబునందు ద పీ తీయాశ్యాసము. 



శ్రీరస్తు. 

ఓం నమః కామేళ్యి రః 

చతు ల వ్యా స ము. 

సౌభాగ్యవిభూతివి 
% లాసాలంకార నిత్య+లలితాకారో 

' ఛానురయాోళ్యపసూనను 

వాసీతసకలాశ కృష్ణ వను ధాతా, 1 

, సీ అవధూమణి నవ్వి + నావ_ర్తనము నీవ) చెప్పితి వింక నేం + జెప్పవలెనె 

గురుసత్తు స్ డగునల+కూబరుచేం బట్టు; వడి నీవు ననుం జూపం + గడయి యట్లు 

వచ్చు చో నదురుగా + వచ్చినరంభ “నేల జుమ్యు విక విడిపించి 4 యిమ్మెయిం జని 

యభిముతం జైనయ + ట్రంగజలీలావ్సి హారంబు సలివితి + నంతలోన 

తే, నరుగుజెంచినయదియ నూచ్లూడ్యరంభ, యారమణిర్యబాణవిభుదండం + చేరసీకే 

యవ్విధంబున బోరాడి + యంతమునను, దద్దలతిని 'శాపమొందిన దాన చేను. 2 . 

చ, "అన విని వార లందటును 4 నత్యధథికం బగువిస్త యంబున౯ 

మునుంగుచు నె “ప్టైటూ చెప్రుమ + ముద్దియ యేగతి నట్లు రంభరూ 

వును ధరియింప చేర్చితివి + పొందుగ నెమ్రైయి సందుకొంటి వా 

యనఘుని నట్లు గూడంగం జి రాభిముతం బీడి సీకో నొవుడున్ . 9 

సీ, ఆకాంత సీద్లు నా+లోకించి నిన్ను న, వ్విధమునం దరమెడు+ వేశం దనడు 

(పాతేశు'వెంటన + యారంభ గడలి తా, నేతెంచినంతట 4 నిజ్ణ యొకటి 

యెదురుగా వచ్చుట + కెంతయు శంకించి యటయుందు పోవక + యచట నిల్పి 

నప్పు డే నీవ్సీంచి + యదయ వచ్చీనయట్లు,గా దడాకృతి గట్టిగాల్గం డాల్చి 

జే కలిని వతండు నిను బటి + తెచుగ్ననోటి 



4 * కళాపూ రోదయము 

పడక యునికి నాకృతి వేష భాష ణాదు 

లాగతిన యుస్కి_ నాచేత + లమరె నట్లు, 4 
. ఆచెలువరూప మె శ్లైట్ల్ట + యగుచు నుండ 

దాల్చు నేరువు ము న్ న్న ఈ తిని నాకు 

నారదుం డిచ్చె న నదియు విశనంగంబడి యొ. 

గద యతండ చెప్ప. నీకు నూ+కలహా వేళ, టి మం 5 

క, అమ్మెయి! జెప్పియు నతం డవు, డమ్మాయారంభ యిది యటంచు ననుం (బకా 
శ ముగం జేయక కారు, ణ్యమన మన్ని చె వ స ఈ గనుచున్. 6 

కో పహ. యెలైం జెప్ప నేమి నిట్టిశాపంబునకు. 7 గారణం " బె నయారూపురోసి 

(౫7 ల 

ల్ 

యది తంతు నుజ్జగించి యవశ్యభోగ్యం "బె బై నతచ్చాపఫలం బిర్చేవిసన్నిథి 
ననుభవించినం బరోపకారం బగు నని వచ్చితి నని చెప్పి న యమ్మణి 
_స్తంభున కి ట్లనియె, న 

* సీదుగురుం డన్న యట్ల సీ+నిశిత ఖడ్డ, మవితథోద్యమ మగుట ను +వ్య క్వ క్ చెం 
దిరుగ నిన్నును నన్నును 4+ జెచ్చ దై దె వృమిచ్చటికి ధన్య సై నతి స,యిస్ట్ర వల్లుందు. 

* అది యటు లుండె నాపడు హాయాసము లూరక పోక యుండ స 
ట్లొదవెం _బియుక్ భజింప నని + యుండగ జెవ్పితి ఏను దానికి౯ 
గొద గలుగంగ సత్య నలః కూబరు జ్ జొక్కడు వేజ వచ్చి యా 
తుద నతని౯ా శవీంచె నని* తొ _ల్లటియాక పటాత్సు డవ్వండో. 0 

* అన ఏని యేమియు మిక్కిలి యనబోయెదు నుము తరుణి+య ట్రవుభూపం 
బున నున్నవాండ నేం జు మని మణికంధరుంయ పల్కె + నల్లన న 10 

* కొట్టు పలికినం గలభావీణే యాశ్చర్యంబు నెందుచు, 11 
విని సి'వప్ర డె ట్లార్యూ వును దాల్సీతి చెప్పు మని తఈపోహాతి గావిం 
“చిన నేర్వునంద రంభయు, ధనదనుతు(డు గూడే ననిరి 4 + తత్సఖు లెదు రై. 12 

* అని రంభ నట్టు గూ+డినవాండ నేనె యె, ర్పడ విను. మట్టు తఈపంబు చజిచి 
మును నన్ను | గూడి + తనరెకుతనమూాన, . సము సత న స్త్ మవుగుట 
(పకటంబు గాల గో తస్థలితత్వంబు, చ నెజింగంచిన + చేను రోసీ /. 
దానివీశీంచి యెం దేని? బోయెద నని, Sl చనుచు స 'నావ్వైలంద రతులం 
దసియమిం దదాత త్మరంజన + దనర6 గలయ - | 
వలయు న్ధి యంలే మ _త్రపోవ్యయమునే. ద 
దీయవిభురూపు( దాల్సి వే + తిరిగి నచ్చి 
'పాసలం బల్క్. రమించితిం 4 బూర్లరతుల, 183 
a _తెజింగున నద్దివ్వ్యాంగనతో రమిరచుచునిక్రింజేసి తత్న్మ)కారంణున. షూ 



చతు రా శ్వా స 'ము. ట్రేస్ 

బు 'దెచ్చుకొని యంతట బుదిముంతుండ నె నై యప్పటిపర్డ శాలకుం జని యెల్లమా క 

యలం జాలించి నావీణెయు రత్న మాలికయుం బుచ్చుకొని యచ్చటిమహి సాము 
లు తొల్లి యెజింగినవాండ నై యిం చేమివిశేషంబులు దొరకునో యని నచ్చి 
తినని చెప్పి నగుచు ని టనియె. 14 

చ, నెలంతుక రంభపొందు విడ + నేరక యంతఘన పయత్నతక౯ 

నెలకొని యే రమింపనది + నీ వయి తే మని చెప్ప సీవున్న 
త్యలఘుతర పయత్న పర+త౯ నలకూబరు గోరి కూడి రం 

జిల ననండ యే నయితి( + జిక్కితి వెట్లును నాదుకోర్కి_కిన్. L5 

చ. జలజదళాశ్నీ యేను ముస శాపభయంబున నెందు నేరికిం 

'జెలిపిపడంగనీక మది + ధీరతఈ (దిప్పుదుం గాని నీపయిక్ 

గలదు నుమో తలంవు మన గానక శాభ్య సనంబు వేళల౯ా 

ఫల మిటు లొంచె దానికిని + భాగ్యవి శేషవశంబునం దుదన్ . 16 

అనుడుం సతాం నై తిం గుటిలాత కుం డెవ్వండు నన్ను నట్టు వం 

చనమునం గూడునో యనుపి+చారము వాసెను వీదుపొందు నా 
కు నభిమతంె నీకు. దగ + నన్న తలంవున నీతలంపు నేం 

గనమిని | డిపుదు౯ హృదయ+కాంతు నినుం గను(గాన్న వేళలన్. 17 

శా.నీ సౌందర్య విలాసభానురతనూఃనిర్ని దసౌభాగ్యముక్ 

నీసంగీతపి శేప కౌశలము స+సిర్జోహపనానాగుణో 

లాసంబు౯ నను నప్పూ డెంతపరమా+హోదంబు నుందించునో 

యానుద్దుల్ హృదయెకసాతీకము లే + మన్నక౯ వృథా యి తృీజ్న్ 18 

ఉ. ఆవిధి నుండునంతట నొకప్పుడు నిన్నును జూచుచో మణి 

(గీవునిపేరు దోంచె మది+కి౯ మణికంధర యీకదేశసా 
మ్యొవగుణంబుచే నతని ఖీ నాతనియన్నను మద్ది చెట్లుగా 

డై_వతమాని దిట్టినవి+ధంబు మనంబున బాజె నంతటన్, 10 

ఉ. దానన గుండె ఘుబ్బుమన + దా నెరియ౯ ఏడిచెం ద్వదంగసం 

_గానుళ వచేచ యి ట్లిడిన యట్టిది యాదిగ నాదుచి తమో 

మూనితరీల యంతట స+ముంచితతావకళరూపనేఖచొ 

చ్చే 'నుకకొంత గల్లం గని + యిచ్చ. గు బేరతనూజుం గోరితిన్. 20 

క. శాపభయంబున eee సాాకోరక మరల్చి + నిధిపతినుతు నే 

పాపప్రవేళను జూచితి, నో పయి ఏ సబ శీను ముటీ క్కనుంగాన గుటిగాన్. 21 

క స నవయిం డని ని. నే యేం బొందితి. దుద౯ వని౯ మనభాగం 

శ 

ఆ 



కర్రీ కళా పూర్ణ్థీడయము 

° G. (శ్రీయుత మైనదివ్యమణి + చేతికి నబ్బ ౫ తారం చిత 

చ్వాయ యొకింత యున్కి_( గని + బాలం గృతించితి గాజుపూసశ్తై 

నాయవివేక మే మనుకొ+నం దుదం దన్శణి యటబ్బి నన్న న 
త్యాయతతత్సమాగమను+ ఖా వ్ర్తీకి నోంచవిం నెంచి కుందెదన్. 2కి 

ఆ. ఇట్టిమాట లిప్పు + డే నాడుకొనుటయు, ననుచితంబు వార+వనితపలుకు 
లిచ్చకంబు లన్షక + యెవ్వరు నమ్మెద, రడియు( గాక దృస్ద + మన్య వాంఛ . 24 

వ, అని లజ్ఞాశోకంబం లడర నవనతముఖ మొనకలభాపీ.ణిం జూచి మణికంధరుం డి ట్ల 

నియ నోయు తమవిలాసిని నిన్ను నితరవారవనితలయ: ట్లసత్య వాదినిగాం దలం 
ప నంత వింతవాఃడనే నీపలికినట్ట నీకు మున్ను నాయందు? గోరిక గలుగుటకు 
గుజు తొ కటి యున్నది యది యెద్ది యం కేని నారదుండు కడపట నిన్ను నింటి 
కి ననువుచు నేను విన నీతోడ,.  . 95 

తే కొమ్త సీవాత్మ లో మును 4 గోరినట్టి, కాంతు రం భామునోహాూరా+ కారు: డగుచు 
వుఅయువానిని ౫నాడి ఈమించలలవు, నమ్మ న్ మ్శిక పళ్ల వశనమున కనియె. 

క, నలకూబరుం గూడౌద వని, పలుకక యి ట్లనినసత్య+ భాప.ణుపలుకుల్ - 
ఫలనిద్దిని నరయంగం దొ, య్యలి నను మును నీవు గోరు + టనృతం బగునే. 27 

క. ఆకోరిక తాపభ యో, |దేకవిశేషమున నెజయం + దెగు టరుదును గా 
దోకామిని లోకమున వి, వేకింపల గలవ యట్రివియు నెక్కొ_కచోన్. 28 

వ, రంభాసాన్ని ధ్య కోభితాభినవవిలా సథానురుం మై ననలకూబరునిరూవున హ_త్రిన 
ట్రిచి _త్తంబునకుం దద న్యం బెట్టిది మైనను మణి యింవుగామియుం జి తంబు గాదు 
వురుషులందు నొక్కొ_క్క_ వేళ గుణంబున నిట్టివి గలను తత్పకాశకం బై నది 
యొక్క_కథగల దది పొపనాశం భె యొప్పుచుండుం గావున దాత్సర్యంబున నా 
కరి ౦ఫ్రుము తన్తూలంబు మొదలుకొని చెప్పెద నని యి ట్రసియె. 99 

సీ, కాంత యేం దొల్లి యనంతోదేవ వతో, ద్య్యాపనకోజుకు ననంతపద్మ _ 
నాభునిసన్ని ధా+ నమునకు వచ్చితి, వచ్చి యచ్చటం గరం + బచ్చుపడ్లం 
గవితచే నడ్దేవు + వవిధభంగుల నుత్కి సేయుసత్క_వుల సీ+క్షీంచి యిట్టి 
సాభాగ్య మేగతీ + సంభవించును యను, వాంఛతో నచ్చటి+వారివలన 

తే, సమృ శే్యదవాహాననుద్దు + లెల్ల వినుచూ నచటి కిద్దేవి యనతిదూ+రాంతరస్ల 
_యగుటయు నెజింగి యే తెంచితగశిలొమ రో క్రసాహానవిధినష్టశచెంందితిరి!, 

వ. అరిగి యశ్చేవునియగమంటపమునం 81 
ఉ. అంతము గాగ గాతమక్కణావమతంబులం భేదనాడిసి 

ద్దాంతము శై, వినీయ' మురగాధిపశా _స్తిముం గొకిలంబు న 
_ త్వంతము: నాకలించి యవి 4 యాత ల మెచూనిపాంచరా[తశా 



జ్ 

చ క్ష 5 QU 
| తు నాశ్వాస ము 87 

రీ ్ రీమహితాస్టాక్ష.+రీమం తజపసరా, యణుల నారాయణః ధ్యానపరుల 
'దేవతాంతరచింత+ నావిదూరులం గాము, రోషాదిరహీతుల + రూఢమతులం 
జిదచిదిశ్వరత త్త ప్టానిదుల దై)లోక్యపా, వనచరి తుల బుథ+ నంద్యపదుల 
నకలంక శీలుర + నఖిల, శుతిస (తి, ఛా స౦వురాణవి+ జానఫ నుల. 

(య్ గల ) వ స 

లే. దవుకుం జ కిక నిత్య సిద్ధంబు లెన్క శేష శేషిత్వములు చింత + చేసికొనుచు 
నతని దాస్యంబుగలతి గాల4నరయుపరము నె ౫న్రలం గంటి సభ్గయె హవ_్తిలంగ. Ie | జ రర ఎ. వాం 

క కని య దండనమస్కృతు, లసెకము లొనర్సి వార + లడుగ౫ నాపే 
రును గంధిర్వత్వంబును, వినిపించి హారి స్త వేచ్చ+విధము 'డెలివితిన్. 84 

అ. గోలివి యోానుబోధవిలసితులార మ్, రాయనంతశ యనునట్లు నాకు 
నాక విత్వ సేవం + గ కొనుం డని తగు, నర్ధ నకు గడంగ + నారు చూచి. తిన్ 

సీ, (పకృతిపూరుషులందు+బహిరంతములను నెెప్పుకుంజలింపక పరపూస్తుం డగుచు 
దనకు నాదియును మ ధ్యంబునంతముసమా,నుండునధికుండు నెం+దునుగ లుగ క 
సర్వజ్ఞ wu సర్వ+శ క్షి యె సర్వని, యంత యె స ర్వాత్తు + డై వెలయుచు 
సర్వంబు. దనకు శే సముగ సర్వమునకు, శే, దా నగుచు ల+ వేయును దాను 

జే, ుచియు రవియుం జగ్మదికయుం జం4| దుండువో లె 
నయుతీసిద్ధత్య మొప్పంగ + నాదిమిఖున UH 

మనంగ సకల వేదాంత వే ద్యత దనర్చు 
"వర మపదనాథుం బొగడు సీ|పాఢికొలంది. 86 

క. అసి య కటు నాచేం ద, ద్వినుతులు సేయించి మెచ్చి + విశ్వహితార్థం 
బును జెప్పించిరి | తీజగ, జ్ఞైననిపరమపద నాథ+ సం వాదకథల్. ప్రి? 

క, చెప్పించి యీకవితచే, నిప్పుడు గాకున్న నీకు + నిక నొకమేన౯ 
దప్పక మొదనవు తిరంబుగ, నప్పరమునిపరమభ క్షి + యని రధికదయన్. 98 

న. ననునుందాదృశం బై నమదీయకనిత(ధార శార దావీఠంబునందలియందటీవినుతి 
శెక్కునందాంక మిక్కిలి, మెచ్చుకొనరా దని యచ్చోటికి నంత నరిగితి నని పలికి 
యింక (బకృతకథ వచ్చుచున్న డి యాక ర్థి ౦వు మట్టు శారదావీఠంబునకు నేం 
జను నప్పుడు తత్ప్సన్ని ధియందు. 89 

సీ బుగ్వేద ఘా ససమృద్ధిపెం పొకచోట, నొకచోటయాజుపా+ భ్య దయమహిమ 
సామగానభ్యాన జాతుర్య ముక చోట, నొక-వోట నాధర్వణో _క్రీగరిము 
గృజ్యానూ తని పాఠఈ+ ఖేలనం బాకచోట, నుకచోట శబ్దతం4తోపచయము 
జ్య్యౌతిపసిద్దాంత+సంఘర్ష ముక-చోట, నెకచోట ధర్మ శా+_స్త్రకలనంబు 

తే లుభయమామాంనల! పసంగ + ముక్క చోట 



రిరీ 

ళో 

OK 

వః 

కశళాపూర్ణోదయము 

యోగసడద్షోప్టి యొకచోట + నెక్క_చోటం 
గావ్యక లక ల మొప్పారం + గనుచు నంత, 40 

ఫదవర్థ సౌధ వళ్ళ పక టనం బెంతయు, నింప్ర మోటంగ రు; విచ్చి యిచ్చి 

తగ నుదాతాదిభే+చములు గెంటక పరగ గనుబొమృచేసష్టలం + గఅవీ కలువీ 

యెడ నెడల. గనళ్ళం 4 దడంబడకుండంగ, గుజుతులు మది బాదు+కొలివీ కొలికి 

నిజన్తులో బుద్ధి + సిలక విస్వరములు, పలికిన బుగ్గలు 4 నులిమి నులిమి 

యొక్ డప హ్ ఇసముః పహాళమారు యొక్క_మండపమున 4 నుజ్జ ల బహావ, ర్పసముతోడ (బహ్మ+ళారులకును 

బరమనియమవృ త్తి+పరత వేదము జెప్పు చున్న యట్టియొక్క-+యొజ్జం గంటి. 
తా డగ్గణం బోయిన న్మా యన ఠా ర మనుచు నెవ్వ + రయ్యా మోరల్ 

ఘన తేజంభున నొప్పెదు రనుచు౯ జో టిచ్చి మత్కు,+లాఖ్యలు వినియెన్. $2 
ఎవి పూజ్యులు వచ్చిన యవ, డు ననధ్యాయ మని యప్పు+డు వట్ముపకరం 

బును జదువ్రు మూాన్చి నాతో, ననుగుణవిహితోపవారుం + డై వర్తిలగన్. 4 
. ముజబుంగగాజబుము౨జియు? మేనికోమలికంబుం గడుందిట్టగుణముగు?+ ల్కెడువెంగ 0 

పసవునోచులయొప్పూ+బహ్హా కేజంబును, జారుకృష్ణాజిన, భారణంబు '“ [బు 
తళుకుజన్ని దము మే+ధావిబొట్టును జిన్ని, పట్టనర్షనమును + జిట్టితడువు 
"మొలవంకయుంగరం+బులసాంవు దండవుం గోలయు సన్న వు, వేలుసిగయు 

. నొప్పు బహవా8+యొకండేగుదెంచెం బు, _స్తక ముం గొంచుమిగుల సంభవమున 
నొజ్జ్ఞ యతనిం జూచి + యోరి యేమిర కడు నాలనీంచి తనియె + ననిన నతం౭జూ. 

ఏ నాలసీంచుటకు నిమి _త్తంబు వాలం గలదు మోాశేమియు వినబడదు గావల 
యు విసిపిం చెద వినుం డని పలికి యి ట్లనియె నట్లు పూరు ననిచిన నేం. జనున 
జ కి న అ ళా య ప్పుడు శాలినుండు తమవువ్వుందోంటలోన నొక్క_లతాగ ఫ్రహాంబునందుం డన పా 
దంబులు నుగ్మాతి వేడుకతోడం దొడలమింద నిడుకొని యొతుశుండ నివ 
అస అచ 

వ. అ 
య నన్నుం జూచి నగుచు నుపాథ్యాయులు ప్రై సకంబు 
నకు బంచిగ యది యిక్క_డన యిదే డాచినాండనని తమయుపరిఖాగ శాఖ 
జూవికొొంచు బోదువు గాని యటం గూర్చుండు మని యెదుట నున్న యొక్క_వి 
హార వేదిక తోడిలేమావిసీడం జూవీనం గూర్చుంటి నంతం దనయింతిమూంఫునం 
జే యిడీ యాయము కి ట్రనియె . 45 

. అమృతము సేవించితివో, రమణీ యేమైననిద్ల్మ రస, మబ్బినొకో' 
కొమరుూంబా/యము మిక్కిలి, నొమురొం బెడుదినము కొ) త్మ కొ తగ నెలమిన్. 

* మగవానికంశె మునువుగ, మగువ శెడలుం (చాయ మండు + మానవతీనీ 
జిగిబిగువు లంతకంతక్కు మిగల బొలుపొందుటకు నిమి తముం జెవ్రుమా. 
అనరాదు ఉదళణర్నానన ల. గవి ee 



చతున్ధాశ్వ్యాస ము. $9 
థి 

? 
శ 

లయ్మగాహి. ఏ నెటు నేమియును + దీనికి నిమిత్తము ననూనమమతామహిమ 

చే నైనం దోంచుకొ శేనికొమరుందనము + లేనిచెలువంబు నన 4 నోనెలంత 

యాగతిన + లేనియవి గా వి, మ్యేనిపస లీవెజబులో + వేని వినువింతు విను + చీనికి 

నిమి త్ర మది + యేన యనుచు౯ శా, లీనుండు నుగ్మాతి దన+2ై నొరుంగ వంచి 

వవి+లో నొకటి యే మనుచు+నో నగుచుం జెప్పెన్. ~~ 49 

ఉ. చెప్పీన మోము |దివ్బీ కడుచి తము నొందుచు నాథువ_క్ష్మముక౯ 

దప్పక చూచి యే నెకటి + త౯ మును 'వేండిన సమృతిం చెం దా 

నప్పులు "శే సేయునొకొ + యాజగదంబ యింకక్ వినుం డది౯ 

జెప్పెద నంచు మోము ఇవి: + జేరిచి యేమియు చెప్పెం జెవ్పినన్. 50. 
క, ఫఘునరోషుం డగుచు నత డా, వనితయు దో నరుగుబేర + వడిం జని యాచే 

| ర్పునను శతతాళదభ్నుం, బనుపేర౯ వెలసియున్న + హదమున నుటికన్. $1 

క్ పడంతియు నాకుం గతి దన, యడుగుందానురలకాక 4 యన్యము “లదే 

విడిచెదనే తను ననుం దా, విడిచిన నని పాణి యుజికె+ విభుం డుటికిన-చోన్, 

క. కడు నెడ గావున నది యి, క్కడ వినబడ ేమొ వీట + గలనా రల్ల౯ 

వడి నేగి వలలచే న, వుడు గిటు నటు నరసి యిపుడు 4 మగిడిరి వగతోన్. 58 

వ. వనునుం దిరిగి శాలీనుండు మున్ను భూవినచోటివు_స్తకంబుం బుచ్చుకొని వచ్చితి 
నని చెప్పిన, ర్ 

కపప యావి ప్రవ రేణ్యం, డనయంబును కోకవిస +యవిపాదములక౯ా 

మునుంగుచు నాఘభదంపత్కులను జెందెనెయకట యితరు+ల జెజుం గనుచున్., 

చ, అదె శతతాళదన్ను మను సార్థవునామముతోడ ను_త్తమ 

హదములలోం బాగ_డ్తం గసి+ నట్టిది యందును బడ్డవారికిం 

(బదుకులె యంచుం దప్పదు ఫు+రాక్చత మెవ్యరి కైన నంచు గొం 

తదడవు గుండెనే నవుడు + తద్ది ంజముఖ్యునిం జూచి యొయ్యనన్ + 56 

క, అనఘా” యాశాొలీనుం, డన సుగా| తి యన నెవ్వ + రాదంపతుల౯" 

వినుడిం'చెదు కడును తము, లని తత్కథం జెప్పవలయు + నంటి ననుటయున్, 

క. ఆయనఘులచరితము గా చే యీవు స్తకములోసి+దియు మాకు ని(కకా 

(శేయస్కర మది వినటయుం బోయెం దద్దర్భనంబువుణ్యోత్సవముల్. 58 

వ. అని య్మా బహ్మశారి తెచ్చినవు _స్తకంబుం బుచ్చుకొని శిరంబునమోనవుకొని కన్ను 

ల కద్దుకొని తిరుగ నతనిచేతిక యిచ్చి చదువు మనుటయు' నతం డి ట్లనుచుం 

జదినె. ల ల్9 

. కాళీ రభూమికిం4 గర్భిక యగుశార, దావీళమున శారదను భజించు ' 

పూజారి | బాహాణు+స) త్రి యుకరు ను. గా;తి దాం భగాముకాంకు రంల 
cer ఆగ 



90 కఛాపూర్ధ్థోదయము 

నాతండు దనకడ + కాకన్యం | బథమసం, గమ వేళం గడు నలం+కారకలిత. 

ఆ. చేసి యనివీ దాసి+ చెలు లింతటంతటం బూంచి యుండ దదిషః భూప. ణాది 

మ్హివుం దలంకిపట్ట + మదిని సంకోచించె దరుణి యుండియుండి + తిరిగిపో యె. 

ఉ. పోయిన. దద్విధం బవుడు + బోంట్లు తదంబకు. జెప్పి భూములో 

నేయెడ లేనిచంద మిది + యేమినిమి తమొ యంచు మంచి లేం 

(భాయవువాంు గల భళి*రా యితం డంచు నెకున చేంటికి౯ా 

బోయినొ కాక యెల్లి తమ్మపోకలు భమూడవు యంచు నవ్వినన్ : 61 

క, ఆయన వినం (బేలెదరు నుం డీ యిట్లు గయాళులార + డిగవిడుతురు ల 

జ్ఞాయుకులు సర్వమును దము, నేయెడ హోసాస్పదం బా+కింత స్రైరసినన్. 62 

కే, అని పలికి 50కుమూయనా+ళ్లట్ల యనిపె, నల్లునెద్దకుం బు_త్తిక+నస్రు డతండు 
నాది నేభావమునం జూచె + నట్ల మాడా, వట్టి రాకపోక ,లొనర్సె + వానిసతియు. 

వ, అంత లజ్ఞావతికిం దజ్ఞననియనువుతిం | బియవయస్య లేకాంతంబున ని ట్లనిరి.64 

ఆ, పొలంతి యాలిముగని+పోండుము లేమియుం, గలిగినట్టవొప్పు + గానరాదు 

నూతేఅంగు చూడ + మేలేలు దంపతు, లిరువురును వివేకు + లేమి ఇప్ప. 65 

క, కాంతుం డంచితస్ఞోం డెనను, గాంతకు సిగ్గువడం జెల్లుం + గాక సోహా 

కాంతు(డు సిబ్బి తికాం డై, కాంతయు న బ్లున నెట్లు + 'కాంవుర మింకన్ . 66 

ఆ. నలినవదన యెన్ని *+న్మాళ్ న జిన్నకూం తురవు గాను నీవు + తొడంగి పతికి | 

దగినసేవ సేయ + కగునె యూరక యుండ్క నాతం డేమియు ననఆడనుచు సట్లు, 

క. మగవాడు భాగ్యవంతుడు, మగువకు నెప్పగునె యిట్లు + మాననవుబిగి గ 

ట్రిగం దాల్చం దనంతన యూ, డిగ మిటు నటు సేయ నతని+ జెందము గరంగున్,. 

క. గారామునం దోడోడన,. రా ర మనం డనుచు మగుడి + రానేటికి. గ 
ర్పూరంబుతోడిబాగా, లీరాదో యాకు మడిచి + యీరాదొ చెలీ. 69 

క, వెంగలివి గాక వీ వో, యంగన భోగములపంటఃయామని యగునీ ౯ ” 
బంగారువంటిపాయము,, సంగతియే యకట రి_త్మశ య్యకు నొసల్యన్. 70 

= యావనము గలిగినప్పుడ్క పూవుంబో(డులకుం బతుల+భోగంబులు గా 
కావిథవములకుం గొఅయే, ఆయోవనజాతాన్నీ (పాయ + ముడిగిన వెనుకన్. 

క. అన విసి యాపెడమాటల, నను నేటికి. జంెపెదరు' వినా సెయవు నా 
కనిసిగ్గునం బలుకుచు' నాం డొనరించి మానను దదీయయు కుల తెజంగసన్ 72 

వ. చూచి యెందును ఫలంబు గానక యానుగాతి యాయన నిం కేమి పపం చంబు 
చేసిన నెజయ నెడసిపోన్రుట దక్క (బయోజనం 'బేమియు లేదు సాక్రును మం 
గళస్మూతం బీపాటిశుభస్థితి నుండుటయ' పదివే. లనుచు 'నెంచుకొనియు వేటా 

UK 



చతు శా శ్వాస ము, 3 ట్రే. 
3 

ప్పుడు నేమరక తాల్పుచుం దనతల్లి యతని నేపియు నిట్ల ట్టాడకుండం (2 చారింవు 
చుం'డె నదియును దత్వా XR నావశంబున? బెక్కు_దివస నటు 'లడనెడం గూంతుచే 
త సెవారితదురాలాప యగుయు నోర్చి 'యోన్సి యంత నుక్క-నాం డమ్మణుం 
గుంబోండితోడ, 78 

ఉ, ఇస్టీనిరర్థు నెందు. గన + మే మనం బోయిన నీవు మిక్కి లి౯ 
ద్యిక్షుదు నాదుసంపదకు 4 ది క్క_గుచుకా మొగ మొల్క_ నీ క్షిక౯ా 
బుట్టునొ యంటిమే నితసి+పోండిమిం గంటిమ పట్టగొడ్డుతా 
ర్ట లెత 'డెంత యున్న నిను + గాజీయపె స్టుట వెళ్ల ంనొట్టినన్. 14 

ఉ. పూవులతోటై న నటు + వ్రాయి విచారము చేసి ర మనం 
గానలయుం గదా యనుచు + గారన మొప్పం నట్లు వీల్చి ము, 
న్నావిధి కంవీ యందు గల యట్లపన్లుల్ సకలంబు. జేయ నే 
'ర్వ్పానహిలంగం దా నతని + నంతటం గట్టడం జేసం జేసినన్. 75 

తే. దివిజనుత యైన భార బా? దేవిపూజ, కుప సకరించు శా విది + యొప్పు ననుచు 
నధికమోదంబు ఫో నతం + డాదరించి సంతతంబు తచేకని ష్టతం దలిర్స. 76 

క, సనుధకమధువముదగరిమూ, సమచంచలచంచరీక+సంచయసంవా. 
వన న రదు నమొంగ నాపూవుందోంట + ననిశము చెంచెన్. 77 

న్ స్ "రెత్తు వేళిల + సీ సీ ఆెత్తుం "భాదుపా, దునకుం గాలువలు పొం+దుగ నమర్శి 

ష్ణ (త్రవ్యటంబులతటి, + ద్రవ్వటంబులు వెట్టు ట్ట దగినట్టిక జు గు+ద్దలి గడించి. 

యరున్హుం జ లెడు 'వేళి + నెరువు జల్లుగకాభి మాను? = గంపల + దాన తెచ్చి 

యం బొత్తుపదనున + నం ఖభొతునె నెలమిం గా న్పించు లేగొమ్హలు + వంచి వంచి 

"తే. నారు వోయంగ వలయువో+ నారువోయుం గొమినాటంగందగు చెడ నొమినాంయటు 
నొకటి వినువక్ యంతకం+తకును హెచ్చు,హోఛిత్రోడను శాలీను+డవిరతంబు. - 

లయగాహీ, అంగపరిఖేదము సాటుంగ కతం డిగతిం ౫+ శంగి తులసీవనము. + జం 
౫లువాలుం గేం దంగులును జంపకము+లుం గురువకింబులు లవంగములు జా 

దులును+లుంగతతులుం గొ, జ్ఞంగులును మ ల్రైెలును + రంగములు. బాటలము+* 

లుం గదలికాచయము + దుంగతతులుక" నా, రంగములు నాదిగ ధరం గలు 
గనట్టిహృద+యంగమబహు దుమకు శుంగ ములు బెంచెన్. 79 

చ. రవికిరణాళి కెందును జొ*రంగ నగోచర మైననీడణే 
నవిరళవుప్పు లేణుయుత + మై పొలుపొందుమురందవృష్టి నే 
పెవముగొనంగు. దది కన నమ్మ ది: గనుంగొని యవంనుంధ రొ 

దివిజకుల్మపనూతుండు మ+దిం "జరశతోపుము మెంది య త్తజీన్. 80 
క. ఎంతయు. |బొదున వేచి న్కితాంకాచరితసంజాతిధరు6 "డగుచు ష్ 



గ్ర” కళఖాపూర్ణోదయ ము 

జే. నియమమునం బుపష్పములు గోసి + నేర్పు మోజు 

బలు తెజఅంగుల ' వింతవిం+తలుగ మాలి 

కళలను బొందులు కందుకం+బులు రచించి 

(బన్మాయిల్లాలికిని సమర్పణము "సేయు, 82 

వ. అప్పుడు నుగా|తి పాలి వత్యధర నిష్థక తేంబున. రికి 

తే, తల్లిమాటలచే సైట్లు + తనవిభుండు, తనువుబడలంగం. బూందోంట+పనులు సేయం 

జూడనోర్యక తాను నచ్చోటి కరిగి తోడుపడియెద నని చూచువీడనుడుగు. , 
వ. అప్పు డొకనాండు శాలీనుండు తోంటకుం జని యుండ నాసమయంబున. రక్ 

క. ధళధళమెజుప్రులు మెజయంగం బెళపెళనుబుముచు. 'బెఠిల్లు+ పెకలునంచిడుగుల్ 

నలులగడం జడ బిడిదవుధాా రలు గలబలువాన జలధ+రంబులు గురిసెన్. 86 

చ. మిగుల జగంబు 'బ్యెడిల + మించ దదుద్దతవృష్టి యద్భుతం 

బగుచు ఘనా నోమసము,ద[గ్రనిరర్షళుర్హ రార్భటీ 
లగనఘనోచ్చలజ్జలర్సు? న ర గర తన sy 

న్న గవిగళచ్చిలాగణఘ, ణంఘణ "ఘోపణభీపణంబుగన్, ౧౬ 
సీ, ఉదధిసమేతహీ తోదా ౦తవాడబ, జా లయితో| గళం+పాలతంబు 

సర్రాతఠవన రంధథీ)క్ళ తాజాండబ, హిర్ణలభమద థా+రోర్టి తంబు స్ట 
నిర్ధాడ్య గర్జిత న్ఫూర్జిభూర్జర్షిత, (పళయ భె రవరట+త్పటహరవము 

జంఘా(! పభంజన$జాతస ంఘట్టన, పరిగళతారక్కత్క_రకగణము 

తే. నసుచుఘనభఘనాఘనసంఘో + మవ్విధమునం 
. బూని హూారున బెడిదంవు+వాన గురియం 
గరము భూనభోంతరము చీశీకట్లు గొనియె 
నఖలలోకంబు నుదక మ+యత్వ మొందె. [జొ 

క. అటమున్ను మొగులు బలియుచుం జిటిపొట మని పాటపాట చినుకులు” వడిం 
_ చ్చుటయాదిగాలగం దన పెనిమిటి దడియునొ యని నుగా తి+మిగులవగవుతోన్ 
చ. అవుడు మనంబులోన నన+యంబు పతిం దలపోన్సి యిట్టాఘో 

రవుంబెనువాన నె ట్లయితొ 4 (పాణవిభుండ య టంచు నికుం బా 
పవ్రుయి వుదోటవా. న్రైచటం థీ బ్రా ప్ప పము లయ్యె న టంచు నంతయుకా 
విపులతరా రం జేడ్సడుచు + నింగి బొరింబారిం దొంగి భూచుచున్, 90 

క. ఓశారద యోపరమదు యా"ొలిని యోమదంబ + యారని మత్సా 
. శేశు నటు చూకుమో న్నీ వే శరణము గాని యేను + చేతాం డెబు౫న్. 91 

న్యా అ న బూర్వ జేహములయం దేస౯ా (నతధ్యానదా 
యు 



చతు శౌ శా సము, 9§ 

జాదోషంబును మత్సతిం బూరయ కు౪డ౯ మానువుకాగాత నే 
నౌదుం గాన్రతం దన్నిమి _త్తీపతిపా+ పా కాంతికి౯ ప్మాతమున్. 99 

వ. అని హృదయంబున. దమకులచదై వతం బె బై నసరస్వతిం (బార్జించుచు నంతట ని 
లువం జాలక తద్య్వర్ష క్యా రతీయుః (౧ కొనక యత్యంత సాహసంబునం దల్సియు నె 
అుంగకుండ నిల్లు వెడలి తనదుపాత్మివత్యధర ౦బుచేత వృష్టి బాధ బొరయక తొ 
లంగుచుండం బాలుప వెల్లి మైనజలపూరంబు పాయ యిచ్చుచుం చెరును విడునం 
_(బాణవల్ల భుం డున్న వనంబున కరిగి .కడన యుండి పలికించి యప్పటియన్వాతన 

 ర్రోషదవం బొక్కి.౦చుక యు రేక యాత తనం ప్రార్థిత బాహ్మీ ప్రసాదవిశేషంబున 
నెప్పటియట్ల శుభనర్త రనంబున నున్నతనభ ర రను దదారామంబును జూచి నాత 
లి యోసరస్వతీ సీభ క _కృవాత్సల్య చింత (పకటించి తే యని తత్మా_రుణ్యంబునకు 
నుబ్బుచుం (గమ్మజే గృహాంబునకు వచ్చి తనవచ్చుటయుం బోన్రుటయు నెన్యరికి 
నెబుక పడనిక విడావశేంబున నడంగి మడంగి యథాపూరంసితిం (బవర్షిల్రుచుం 
చ నప్పు డప్పువ్వుందోలు గాటంబుగాలివానచేత నేకీడునుం బారయ కంనికి జను 
లు చెజగందుచుండి 'రానుగా తీయు వుజియు గొన్ని దినంబులు లజ్జ పెంవున 
వల్లభుని యిడుమపాట్ల కోర్చి యోర్చి. 98 

ఆ. అంతట లజ్జ (గిందుపడ + నత్యధికంబుగ మించి నూనసా 

భ్యంతర పూర్ణ మై మైనపతి+భ_క్షిక తంబునం దల్లిమాట యొ 
= క్కింతయుం. దాను కొనక + యెప్పటియట్ల యలంకృతోంగి యె 

యంతయు నింవుతోడం జనియె౯ (బియు( నున్న వనంబులోనికిన్ , 94 
క. చని యాతడు దా సలిపెడు, పనులకు నీయకొన కున్న + బలిమి నడం”౫౯ 

దనసామ్లు లెల్ల నెకమటుం గున నిడి విరినుట్టు నుట్ట+కొనినవలువతోన్, 95 , 
ం తోరంవుజనుదోయి 4 (తుళ్ళింతల నిడంగం దగుచోట్లు గుద్దంటం 4 (దప్వి (త్రవ్వి 
వలా గ_నవిజు(దు బల్విడిం జలింపంగను, వడి నిట్టు నట్టును * నడచి నడచి: 

యేదునుతుంవురు చెక్కి టద్దంబులను బర్వ, మళ్లకు నుడవలు + మార్చి మార్చి 
నడుము లేదీవియ + నకనకల్ గుడున నిం, వునం దణసమోంపులు + మోని మోసి 

"లే. చిబు చెమట? జెర్చువింత కొమ్మ మటుంగుతోడం 

గొవురుమే నొప్ప సారెకు + నప్పు వదల 

నేమిటికి నైనం దా మున్న + యేగి యేగి 
యెల్లపనులు నొనౌ్చె నిం + సపైెసకమెస(గ౫. య 96 

"తే. పడంతి సంభమించుచు నిట్లు + పనులు సేయ 

బిజుందు పాలిండ్లు గాప్పుం గం+వీంచువొ "ప్వు 

గనుంగానుచు చేంచుకొనుగతి + గాంతువుదిని 

9 

PA 



94 

ర చ 

Gil 

క, 

వ, 

ర్ట 

కళాపూ ర్లోదయము 

అవు డతం డట్లు పేర్చుకును, మాన్తునియుద్దతి యాంపలేక వె 

త్ర్పడుచ యెంతమాన్సిన నె+జీంగడుదానవు గావు నీకు. దోం 

పనుల శెంతదూర మక।టా యనుచుం దనయు త్తరీయన 

_స్తవుమునీకొంగునం దుడిచెం + దన్విక పోలవుఘర్మా 'విందున్రల్. 98 

. తుడిచిన బోక మన న భుసి+దుర్జిన తామహిమ౯ జ పరక 

బడంతి మెటుంగస చెక్కి గుల థీ బర్వెడునుర్మ ము గాంచి యంత నా 

బడలిక చూడే కిడుమ పాట్లకుం జొచ్చి న నలంగి తంచు నె 

క్కు_డుతమకంబుతో ర్క హ్, + గుచ్చి కవ్రంగిటం గూర్చిన న _తటీన్. 99 

. తదనంతరంబ మిక్కిలి, పొదిగొన్న చిగుళ్ల బొంప+మున సొం పగుపూం 

బొదరింటికిం చార్చి సతి, మదనమహో రాజ్యభోగ+మహిమం 'దేన్చిన్ . 100 

. ఇట్లు చెప్పుచు సతి నతం + డవుడు విడ్డక 

కాంగిట బిగించె మైంబయిం 4 గాముం డడర 

నివి మిగులం (నొత్త త లింటికి + వేగవలబె 

యని [వీయముం జెప్పి విడివించు+కొనియె సతియు. 1౧1 

. విడిపించుకొని మటుంగున, నిడినతనదుభూహణంబు + లెల్లను (జేను౯ 

దొడిగి గృహంబున కల్లన, నడచెం బతిచరి త్ర భావనల మన మలరన్. 102 

వసీనాళ్లు వాడి యప్పుడ్కు వసంతసమయంవుకండ నలన౯ నెజ్వోం 

గనుగందులు గందిన నవ,కునువులతికవో ల మిగుల. + గోవులి యొా ప్పెన్ . 108 

ఇవ్విధంబునం బతియన్నుగహంబు వడసి భాసిల్లునుగాతి ౫ ఫ్రవాంబునకుం జనియె 

నప్పు డప్పడంతిసఖులు ముఖవికాసాదులవలనం దన నోరథసిద్ధి యెటీంగి నరా 
లాపంబుల వినోదించుచుండిరి తల్లియుం (బమోదంబు నెండె నంత నాంటినిశా 

సమయంబున నయ్యంబుజాతీ కిం దద్యయస్యలు కాతుశాతిశయంబున నెప్పటుకం 

"టె మిగుల నలంకరించి శేళికాభవనంబున నున్న తత్సి)యునికడ కనిపి రప్పుడు. 
గతిసంభమంబునం 4 గరము బెడంకుచ్చు నకనక ల్ గుడుచు సన్న డుముసొబగుం 
గుజువూవుదడిమంవుంగోకలో. దొలయెడు, కంపమాననితంబః కాంతిసొంవు 

బిసవుపయ్యుదలోనం + బిక్కటిల్లుచుం జాలం, (ద్రుళ్లుచన్నుల నొప్ప ముళ్ల జేరు 
వెమటచి_త్తడిం జిట్లి + యమరు క న్తురచుక్క.., బొట్టుతో డిపసవు బొట్టుసీరియుం 

. గునిసి సారెకు వడంెడు+ నొప్పకొప్పు 
గలిగి యూాజశె ద న్నొకటియు + సలుపసీక 

తోడం బజునులువాజణుచు. + దోంటపనులు 

సేయురూవు మది౯ బాత్తి + పాయ కునికి 105 
- అప్పటిత ద్వి లేపనపాటాభ రణాదులవె భ వోన్న తుల్ 
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క్. 

Gil, 

వ ఛి 

భూ 

ర్ట 

కళాపూ ర్థోదయము 

అవు డతం డట్లు పేర్చుకును, మాన్తునియుద్దతి యాంపలేక వె 

త్ర్పడుచ యెంతమాన్సిన నె+జీంగడుదానవు గావు నీకు దో? 

పనుల శెంతదూర మకఈ+టా యనుచుం దనయు త్తరీయన 

_స్తవుమునీకొంగునం దుడిచెం + దన్విక పోలవుఘర్మా 'విందున్రల్. 98 

. తుడిచిన బోక మన న భుసి+దుర్జిన తామహిమ౯ జ కరప 

బడంతి మెటుంగ చెక్కి గుల 4 బశ్వెడునుర, ము గాంచి యంత నా 

బడలిక చూడల కిడుమ పాట్లకుం జొచ్చి నలంగి తంచు నె 

క్కు_డుతమక౦ంబుతో రిక త, + (గుచ్చి కన్రంగిటం గూర్చిన న త్తజీన్ . 99 

. తదనంతరంబ మిక్కి-లి, పొదిగొన్న చిగుళ్ల బొంప+మున సొం పగుపూం 

బొదరింటికిం చార్చి సతిక, మదనమహో రాజ్యభోగ+మహిమం చశ్చెన్. 100 

ఇట్లు 'దెర్చుచు సతి నతం + డవుకు విడ్డక 

కౌగిట బిగించె ెంబయిం+ గానము. డడర 

నివి మిగుల. (గతే త లింటికి + చేగవలదె 

యని (వీయము౦ జెప్పి విడివించు+కొనియె సతియు. 10] 

. విడిపించుకొని మటుంగున, నిడినతనదుభూహణంబు + లెల్లను (బేవ౯ా. 

దొడిగి గృహంబున కల్లన, నడ చె బతిచర్మితభ భావ+నల ప మలరన్. 102 

వసీనాళ్లు వాడి యప్పుడ్కు వసంతసమయంవుకండ నలన౯ నెజ్వోం 
గనుగందులు గందిన నవ,కునుమలతికవో లె మిగుల. + గోవులి యొస్పెన్. 108 

ఇవ్విధంబునం బతియన్నుగహంబు వడసి భాసిల్లునుగా తి గృహాంబునకుం జనియె 

నప్పు డప్పడంతిసఖులు ముఖవికాసాదులవలనం దన్మనోరథసిద్ధి యెజీంగి నరా 
లాపంబుల వినోదించుచుండిరి తన్లియుం (బమోదంబు నెండె నంత నాంటినిళా 

సమయంబున నయ్యంబుజాతీ కః దద్యయస్యలు కాతుశాతిశయంబున నెప్పటుకం 

"టె మిగుల నలంకరించి శేళికాభవనంబున నున్న తత్సి)యునికడ కనిపి రప్పుడు. 
గతిసంభ/మంబున( + గరము బెడంకుచ్చు నకనక ల్ గుడుచు నన్న డుముసొబగు( 

గుఖుమా పుదడిమంప్రు4గోకలోం డొలరకెడు, కంపమాననితంబః కాంతిసొంవు 

బిగవుపయ్యదలోనం + బిక్కటిల్లుచుం జాలం, (ద్రుళ్లుచన్నుల నొప్ప ముళ్ల జేరు 
వెమటచి_త్తడిం జిట్లి + యమరు క న్తురచుక్క.., బొట్టు తోడిపస వు బొట్టుసీరియుం 

. గునిసి సారెకు వడంెడు+ గొప్పకొప్పు 
గలిగి యాశే ద న్నొకటియు + సలుపసీక 

తోడ బబువులువాణు చు + దోంటపనులు 

సేయురూవు మడి హా త్తి+ పాయ కునికి. 105 
- అప్పటిత ద్వి లేపనపాటాభ రణాదుల్టవె భ వోన్న తుల్ 



06 కళాపూర్ణ్జోదయము 

me 

f 

. ఎందుం బరా కుడుగమికి౯ా, - సందియ మందుచు ని జేమించందమకో యం 

చుం దన జెందము గొందల్క, మందలో నిందుముఖ యతని + నల్లన పలి3ాన్*ః 

i చి త్రము వేఖ్రాక ర్తుపయిం ఖీ జేర్చి మరల్పల శర జీచుమో 

ర త్రరశాశ్షీం 'దెచ్చుకొనుః + డాయక నానక మైనం బంవుం te 

'దెత్తు నవశ్యము౯ మజీయు + దేనరకుం బలె నవ్వధూటికిం 

దొ _త్తగుచుక్ బనుల్ సలువ్రుదు౯' నిజ మాడెద _దెవసావ్నీగన్ . 118 

, తుదం జక్కు_ లేల మోావుది కొద వీజినం వాలు నమ్ము+కొ"ననలసిన వ 

చ్చ్పెద నమ్ముక్ నుండ శు న సః ము. యేమి-చింత + యిది "దెల్పందగున్ . 

. అని త. పలుకుచుం చబాదసంవాహాన సేవలు సలువుచుండ. 120 

చ. అది యొకయుంచు కన నర*యంగ నెటుంగక యాత డ తేశీకా 

ab 

cm 

మది గడు సాటి యున్న పథ+మంవుంద దాకృతియొప్బిదంబు లా 

చెదరినవ న్నెయాపనులు + సేయుఘునత్వర యావిసీతి యా 
పదిలవుగ చేమ యారతుల+భంగులు వాల విరాళి గొల్పంగన్ . 121 

. ఆసతియును దత్పదయుగ, లీసువాహానము వినును + లేక సలువ్రుచు౯.' 
భానుర పాతి వత్యగు, ణాస క్రి దదన్య మన్న + కన్నిశి గడాున్. 122 

* అంతం దొలునాంటియట్ల య+ త్యాదరమునం 

బోయి పూందోంటం బను లెల్లం + "వేయుచు. బతి 

మన్ననలు గాంచి యెంచెం దన, తికి నట్ట 

సాంవులే గాని భూషణా + లకర 128 

. ఎంచి దినము నట్ల + యేగి యాతోంటలో, నట్లు పనులు నేసి + | పాణవిభుని 
నట్లు నిస్థరతుల + నలరించెం దద్విధం, బంత నంతయును ద+దంబ యొటిలి. 1లిశీ 

. ఎఆింగి కూంతుతో నేకతంబున నున్న వేళ ని ట్రసియె. 125 
. అమ్మ సరస్వతీవరమహ _త్తమునక్- జనియించి తీవ్ర నా 
కిము సర్వధర్శములు + నివ యొజుంగుదు వంశ మెల్లం బూ 

త వృగునీదుచర్య నని + ఛాతపడంత్రియె యానతిచ్చా స్వ 

ప్నున వచ్చి తావకగు+ణంబులు చూచిన నట్లు గట్టిగన్. 1926 

పెనిమిటి 'దేశాంతరి మై, చనిన౯ొ భవదీయ వైస4 సంతతి నాము 
పున కలపను ననుచును ద్క జ్ఞననంబున శదురుచూతు + సతతము నాత్మ న్, 

. ఆయాశ విఫల మై+ పోయినో ee బుద్ధిని జేసి యోఃన్రు త్తి) ష్య. 
నీపత్రి నిటమున్ను + నిన్ను( చేప ట్టక యుండుకాలంబున +4 నోరం తేక 
ఏసివి య్ మాడిన + విని సహిరపక నీవు నన్ను. గోవీించుచం+దంబు దలంప 



చతుర్థాశ్వాసము, g7 

శే, చిన్న నాండును (టియు నుక+చిన్న మంత 

మాట యాడిన విని తాపమగ్న వగుదు 

తద్దుణము "లెవ్య శేపాటి + తడవిన విని 

యలరు దొండొరుం బఅవీ నోచ్చెలులు నగల, 128 

సీ, మజుచి తక్పియు నన్య+మహిమ విమర్శింపం జూడ వీ వన్యుసిసాబగు వేడ్క 
బతిభ _క్రియందు( గీ+డ్పడ వీవు వేండుదు, తత్పుష్టి యేదైవత్రంబు గనిన 

నధివుండు హర్షింప + హార్షి ౦తు చింతింపం, జింతింతు చిక్కిన + జిక్కు. చెవుడు 

గడుం జన విచ్చిన౯ 4 గర్వింపనిక యుండిన భేద మొందవు + జెందమునను 
ఆ. సిండులడవరితి 4 నుండు జెవుడును గం, భీరతకుం గలంగి + చేరసిక 

పతి పవాస వేళ + బాటించుకొనను నె, మేన గరగరికలు + మెజు(గుంబాోండి. 

క, రాతిరిపగళ్లు దృశ సే, నాతాత్సర్యమున నున్న+*వార లటుండక౯ ' 

సితోడ మాటలాడుం, 'బాతి వత్యమునం గాదె + భారతి కృపతో న. 180 

క. ఓతల్లి కొదవ యొక్కటి, నాతలంవునం దోంచినది విన౯ వలయు గుణా 

న్యతుండు గానినుతుండు (పృసూతుం డగు నట యకాల+నురత్మక్రియలన్ , 181 

ఉ. నాంటికీ చెట్టిడై వఘట్యనంబుననో నిను నెల్ల కెంతయుక౯ 

గాటవ్రుగోపన ముక బెనుప4గా దను నెమెయి నంటిం గాక పూ? 

దోంటకు జీతగాండు మన+త"ల్లిటివారలు లేశ నీవిభుం 

= జీటికిం బోవగావలయు + నీ వటు పోవ నేల కూతురా. 182 

గ. ధవళాశ్నీ వయనునం బి,న్నవు గాని వివేకగుణము+న౯ మిక్కిలి సె 
ద్గవు ఏకుం చెలియనియ, ట్టివిధినిపే.ధము 'లెక్క+డివి తలపోయన్. 188 

వ. అని పలికిన మొులకనగును Se నిగురొ_త్త త్రం దల్తిం జూచి సుగాలి యి 

ట్రనియె. 184 

చ. వరునకు నెద్దియిం పది సు+వర్తన గాయ దడ ప్రియం బస 

చ్చరితము ex చెన్నుదు ని+సర్షము నా కిది మానరాదయా ౪ 

ఫంరుండును వేదముళొ కప సర్వము భ_ర్రయ య్ దదాజ్ఞ ను 

సిరనుతిం జేయుచు విధిని పేధము అెవ్వియు. గై కొనం దుదిన్. 185 

క. విను 'మెయ్యదియు నిషీదం, బని విడుచుట లేదు విహిత + మని సేయుట. లే 

దనుమానింసక యొద్దియుం జెనిమిటి యొల్లనిది విడుతు. 4 (బయ మునరింతున్. 

నీ అని తల్లి తోడ సని ట్లాయింతి పలుకం ద త్సతిభ కి క్రిముహిమ కెంతయును మచ్చి 

వాణి పక్యకు మై మె 4 వాత్సల్యమున మిక్కి, లీని గారపించి త+జ్జననిం జూచి 

యీసాధ్వివ_ర్తన + కి ట్టట్టు వంకలు, దిద్దం జూడకుము సుస్థిరత నప్పు 

పతిభ కిచే ఏతం కాదు af యుభయవంశములపా+ పోత్కరములు 



ర్ 

క, 

వ, 

క్ల 

సః 

క్రళాపూర్ణోదయము 

వెలయు మత్సీ)తికరము! బి తము నయి, నేన వెలయించుదాన నం జాన తి చ్చ. 

అని యిట్లు చదివీ వు స్తక,మును గన్టైక౯ వటువు వ్మిపావుంగవుండు ననుకా 
తగనుంగొని యిదిగో నయ్యా, యనఘము వారలచర్నిత + మని యి ట్లనియెన్. " 

అనుగ్యాతిశాలీనులయందు నరవిందభవునికాంత కెంత దయయా ' యెజుంగము 

నాకు నద్దేవియ కలలోన వచ్చి యీవు _స్తకంబు నిత్యంబును బాతఃకాలంబునం 

జదువుకొను మని యిచ్చె మజీయు నన్వీటం జదున (వాయ నేర్చినవారి కల్ల నా 
ర్మా కియంద యట్ల యిచ్చినది యందటు నిది యొండొరులతోడం చెప్పుకొని వె 

అంగుపడిరి నిన్న నే నావుణ్యదంపతులసందర్శనంబుకొఅకుం దత్కునుమోద్యా 

నంబులో వారలచేతం (బత్యుక్టైనాసనార్థ్హ పాద్యాదివిధుల నుపచరితుండ నగు 

చు నచ్చట స్ు _స్తకంబు మణజచి వచ్చి చేడు “రేపకడం జదువంబోయి తలంచు 

కొని యది చెచ్చుటకుం బంపిన నిట్లిఘోరంవువా_ వచ్చె నని 'వెండియు నయ్యు 

_త్రముల హదపాతంబునకుం బెక్కులాగుల వగచె నేను నాయధ్యాపకుని వ 
డుకొని యస్పటికి నప్పూరంబు తత్ప్రసంగాకులం బగుట యరసి నావిద్య యొరసి 
చూచుట కిది సమయంబుగా దని నాగలోకంబున కరిగి యంతం గాంతకాలంబు , 

నకు సంగీతవిద్య సవిశేషంబుగా నభ గ్ట్సింప వేడ్క_వుట్టిన నారదమపహాముసిం గొ. 

లిచి తిరుగ దొరకొంటి నని చెప్పి మణికంధరుం డాకలభామీణి యట్లు శాలీనుని 
చిత్తంబు జానపదత్యముగ్ధత దోషంబునం జేసి మున్న త్యంతాపూర్వవ_స్త్రభూప. 

ణా ద్యాడంబరంబునం దలంకి తదలంకృత పత్నీ రూపంబునకు' నెజయ నగొలుపకుం 

డుటయు నెనుక దో(టపనుల నాకులితం బైనయ _త్తన్వివిచ్చి త్తివిలసితా కారం 
బున హి యితరంబు నెణుంగమి భవదీయవృ_త్తంబునకు దృష్టాంతంబు లసి 

పలికి నుముఖాస త్తిం జూచి. 189 
సికులస్థానవా ర గణించి చూడ 

నానుగ్మాతిచర్మి తంబు + నంతవట్టు 

సీ వెలుగ కున్కి_ యొ ట్లన్న + చేల యెజుంగ కా 
నానుగా(తిన యే నని + యాశెనగియు.. 140 
అమ్మాటకు వా రందబు, నెమ్మనముల జోద్య మండి $ సీ వాసతివే. 

నెమెయిం (బతికితి "వేవిక, తమ్లున నిమ్మాణు పేరు + దాలిచి తనుడున్. 141 
శతతాళదఘ్న సంజ్ఞిత మైనయట్టిపె, నృడున్రన . నే నట్టు + వడియెడుతటి 
మత్సీతి సాడహద ము -లాత్తలోనం ది రంబుగా నిడి తద+న్యం బెజులోక లేక 
మునుయుచో నడువుం గో+రొసలి (మింగానదిమిం, గినవెన్క_ నజిగించుశకొనంగ 
మజునాండు త త్తీరశమహిం బడి వారలుచ్చు, వెడల (గాసినది యః వ్యేళయందు 
నచట నున్నవా కది చెన్ని + రంత నేను - - .. 



స్టో వ A 3 
తు న్ధా శ్వాసము 99 

వాణికిని.[మొక్కు-కొనుచుంటి + వదల శెపుశు .._ ౨... > 

పతి డిరుగం౫ార్చ నింక 'వీఛార మనుచు. 142 

వీ, చేవి నాలీలం _బాశ్టింవు చుండ వచ్చె నరలు నా కప్పుడె + నాథుసేవ 

యెక్క_డి దీవాణి + యెటుసేసె నట్లుగా, ని మది యని విరా+గము ఫొడమ 

వేదాంత శాస్రళకే+విదులగొ స్టీని గొంత యోగ శా స్తిజాల యుద్దం నొంత 

(పొద్దువుచ్చుచు యోగ+ములకు నంగము లైన, యాసనాదులకు స+మర్థ మైన 

క్. (పాయ ముడివోనుటకు వెత4బడుచు - నుంటే 

నా కవుడు నుముఖాస త్త+నాము. మొదవె. 

'నుముఖు లన శా స్ట్రవిదులు సత్యమును దత్స ౪ 

పవ ర్తీన గలిగి యే + మెలయుచునికి. 148 

శే అట్ట els (బసిడ్ధ నై + యంతలోనం, దల్లితగు లూడం. దీర్ణయాళ్యతగ ధరి| తం 

గుమురుచుః దుదనిద్దేనిగుణములువిని యిచట? జేరితిః గడమమి+ రెణిగినదియ. 

క. అవ్హూడ్కి-ని చాతివ, త్యమ్థున నులి గనియు సిట్ట+దశ నుందితి నేం 

(గమ న. (బతి! యొకింతయు, నమ్మడుగునగాంతు(డేమి య య్య నెయెజుంగన్ 

మ. అనుచుక్లా (గాహము (మింగి యుండ మరునాం + డాలీల నక్షి ప్లమూ 

_ర్తిని రా' నేర్చిన సియసంకుచితపా+తి వత్య మో యు త్రమాం 

గన నినాథ్టుని 'జబోవకున్నె పజృఆఅనం+కల్ మూను' (పొవీంచె దా 

*  తనిఫొందుం దుద నాతం జే నని మణి+ _స్తంభుండు సూపెం డనున్. 146 

. మాపి యే బదికిన-చొ బ్పల్ల విను మట్టు, నీమాట గడు నల్లి + యెమికర్ల 

_వశతనో యాయల్క-+ వడి యాంపలేక వే గోద్దతిం : జని వీట + 'నుతికితి. నద 

యావెన్క- నొక్కించు+కంత సే సేవునకు జ, ల  స్తంభవిద్యావిలాసగున్తు 

నొకసిద్గునింటిలో + నున్నట్ల యున్నమ్మ వాళ్తు: జేజోపధూ+ తొంధ కారు. 

తే, శేరిల్లిం జేరి యటమున్ను + దూరపాత 

సంభవం బె నయప్పర శాంతి చేత 

(బక్క లెగయంగ రోంజుచు + నొక్క_తుణము 

నిలిచి కనుంగొంటిని సమాధినిష్టు నతని, జ 147 

తే, అంత. గనువిచ్చి చూచె న+ళన్నాతం జీను, (బణుతిచేసితిం జేసి ఈత్ప్రణుతిసరణి 

వంబడిని జెవ్పీతిని నాదువృత్తే త మతండు , నింతకోపి'వే యనుచు నొ+క్కింతనవ్వ్. 

కే ఇది, మిక్కిలి యేకాంతవు, ను మని యి ట్లున్న వాండం + బరుల నునుపం గూ 

డదు తణమునందు నని మ , ద్వదనము బెస యంతం జూచి + దాత్సణ్యమునన్ . 

వ్ నాంజెల 6దనయొద4ననునుంచుకొనినాదు, గురుభ క్రీ లెజంగుం గ4న్లొనుచు నలరి 
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ణు 

దద్వశీకరణ"ప.+ ధజ్ఞానమును వాద, 'విద్యయు నివ్యాలు 4 వేడ్క- నిచ్చి 

పొ మని యనివినప్పుడు గాదె యీపాట్ట మెవ్వరి (వేయంగ + .నెత్తయబడును 

త్తే వారే జంవును దుద నను వాక్యమునరుం 

గడు నలరి' (మొక్క్- యతనియాక వ్రనమున 

నటకు మును వచ్చినట్టిసింహంబు నెక్కి 

మడమ యొక్కి౦త దాంశించు+మా తలోన, 150 

వా, గంభీర హదము౯ వడి౯ నెడలి యా+కాశంబునం బాతణునా 

&, 

క, 

కుంభిబ్వేష్ని మెచ్చి మెన్నిగల ఏ,వమ్షోణ౯ విచి తంబు లా 

శుంభద్య సును లెల్ల జూతు నది పో+చు౯ వేడ్క. నురటి౯ వయః 

_సంభంబు౯ మణి చేత గాంచుట మణి+ స్తంభుండు నా నే నుప్పూచేన్. 151 

అతివ నాదుగురువు + లంగీకరించిన, య్రట్టిది యని మిగుల + నాదరమున 

నేను నాండుమొదలుగా నిట్టిసిద్ద వే, పషమున' వలయు-వోట్లు +, సంచరించు. 152 

ఆవేడ్క_లతమి నెప్పుడు, సీవిధమె తలంప నంత + నిను వెలుటెప ది. 

చ్చో వచ్చియున్న తెజంసలు నావుడు నవ్యారిజావీ, + నగి యి ట్లనియెన్ , 158 
(సగ్గర, ఆశాలీనుండ నీవే + యగుట గలి? నాాయల్లనాం డంత (కోధా' 

ల్ 

చవేకం జేకేర సీ వేవికటవు బలుకు౯ + వింటి నాచేతం గర్లా 

భ్యాసంబుం జేరి చెప్పక + (బథమమున వయః పస్తుతుల్ చేసి ననాఢం 

బై. శోభిల్లంగ నీ చే+ మని పలికితి మూ + కానతి మృంతవట్టున్. 154 
* అని కలభావీణిం + గనుగోని నీ విటురము స్ కారహ+స్యమ్ము మునుపు 

చెప్పి తార్కాణగాం 4 జెప్పింపం దగు మణి యాయనచే నని 4 యప్పడంతి 

చవిలోనం జెప్పంగ6 + చేరి యోంాహాూ యది, గాదుపాయ సం స. 

దూర్మశవణశ_క్రి + తోడోడ వినియెడు, నటుగాన (వాసి సీ + కది కెర్ 

జే, ననిన దూరదృష్టిని గను 4 wee గాడ 

కః 

దనుచు మణికంధరునిం జూచి + వినుము సీన్స ( 
మును పతనిచేత( జెప్పించు+కానుతదర్థ 
మంత నేం జెప్పెదను గాసి 4+ యనుడు నతండు, 155 

§ అమృణి _స్తంభుని నేకాంతంబునకుం దోడ్కొనిపోయి యతనిచేతం దొల్లిటిత 
తో్కోపకారణంబును నట మునుపటిరవాస్వ వాక్ణంబులను జెవ్పీంచుకొని వచ్చి 
నుముఖాస త్తి తిం జూచి యింక నీ వేమని చెప ప్పెదొ చెప్పు మనుటయు ననంనితా 

మణి యి ట్లని చెప్పె నట్లు శాలీనుండు మడువునం బడుటకు ముహ్ప్తు నాతో 
జీకాంతంబున నుండీ (పసంగవశంబున. 186 

అమృతము 'సేవించితివో రమణీ యే మైన సీద్దథరస కా 



నా 

ప / చతు వక్త సము. శ] 

క, మగవాసికంకు మునువుగ, మగువ ెడలుం (చాయ మండు + మానవతీ సీ ” 3 
జిగివిగువ్రు లంతకంతక్కు మిగుల బొలు పొందుటకు నిమి తము జెవుమా, 

కృ అని యడిగిన నే నెయ్యది యు నిమిత్తం బెఖు ననుడు + నూరక య్యి ట్లం 
టిని గాని యేన చెప్పెద, విను మని మొగము చెవి జేర్చి + విభుం డి ట్రనియెన్. 

చ. అనిథేము నీద యావనశు+ భాకృతిం సౌంగిటం జేరు వేడుకకా 

దసియమింజేసి వేండితిని + దక్కక నీకును గర్భ 'మెన్న (డుక౯ 
జనితము కాక యుండ నల వారవ బూజు యొనర్పు వేళ వా 

రనికృప నట్టు లిచ్చితి వరం బని యాయమ పక్క న త్రణీన్, 160 

క. దానన నుమా నాసె, మేనక సౌందర్యగుణస+న్భుద్ది దలిర్బం 
గా నవయావన మెప్పుడు, గానంబడుట యనుడు నేను 4 గడు వెజంగొందన్. 161 

శే, నాదుసంగంబునన నీకు + నందనుండు; గలుగువర మిచ్చా నాకునన్నలు వసతియు 
నేన వేండిన నొక్కనాడిదియు నదియు, నొనరు ుట్లకొ యట్లన+య్యనఘుతోడ. 

క, నొవుడు నాయిష్టమునకు, నీవు విరుద్దముగ వరము + ని ట్లడిగి తె య 
దేవి నని దుర్షిమకో, థావిలమతి జని యతండు + (హదమున నుటిళెన్. 168 

క, అని చెప్పుటయు మణి స్తం, భునిమాటయు నదియు నై క్య+మున శ్లోధిల్ల౯ా 

విని మణికంధరుం. డోమా, నిని సందియపడకు మితండ + నీవిభుం డనియెన్ , 164 

. అవభూటియును సద్యఃకందళ_త్త్రపా, లంకృతం బగసద్విఃలాస మమకఠం 
బతింజూచి సంతోప+భయభ క్రివిసయంబు, లుదయింపం దగురీతి + నుపచరించి 

ముందాంక నెటు "శ్తేనేవియంటినెమిమ్థు,ననుచు గన్ని లుర్మానడయకానుచు 

నడవుల మాటల + నగ వ్రలమిాయందు?, దొంటికె వడిం గొంత 4 దోంచుచున్న 

"లే. వనుధ నూనిసిం బోల మానునులు లేర న 
యనుచు నుండుదు భాగ్య మ + ట్లునికిం జేసి 

యెష్టు డీయన్న చే ఫలిశయించె నదియు 

సజ్ఞనులగోస్థీ. యిహపర+ సాధకంబు. 165 
క. అని మణికంధరుం గనుంగొని, వినుచుండుదు మునుపు నిన్ను + వేమటు నిచ్చో 

టన దూర్మశవణబలం, బున సీయన వీదుగానముక౯ విని పొగడన్ 4. 166 

వూ, గంథర్వుండవు జాతి యెం:చయ శుభా*కారంబు చంద్మతపా స్టా 

సంభానక్షమ మద్వితీయుండ విక్ 4 సంగీత సాహిత్య థా 

రంభర్యం బరయం దపన్వి ననుర*ప్రద్వేమిభ క్తుండవు౯ 
బంధం బొక్క-టి గని శాప మనంగా + నాయన్న నికుం దుదన్ , 167 

"తే. అనినం దవాపగతి శాత 4యందు వగవు 

£7 
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మును క ళాపూర్జుకథ్ నివు + వినవె ధనదు 

ew 

పటిచే నంత య “కుల + తిటువడితి. 168 లు ల్ ట్ 
వ, అన నత. చెందు నే నెటీంగ+నట్టిద గా దని నీకు నెచ్చట౯ 

వినంబడి యున్మి_నో యది మ వేకము సేయ లేక పఠల్కెం ది 
టునుడు వుదిం దలంచుకొని + యా .నవు నీ వెడ గాం బోయి యుం 

ట్ నిజము తత్సనంగము ఘటిల్లినయప్పుడు పల్కి_ య _త్తజీన్, 169 

3 నారదు పథమసం+దర్శనం జై. బె నట్టి నాండు తత్క_థకుం (బశ్నపసంగ 

మే తెంచినవిధంబు + నాతపస్వియు నపూ, రం వడి యని  యద్భు+తంబు నొంది 
భూతభ వద్భావి+భువనవన్తువు లెల్ల, నిజయోగదృష్టి చే + + నమెకి కాంచి 
తన కోది చెప్పరా+దని పల్కుటయు! జెప్ప, రాకయుండుటయు. గా+రణము గాల 

నతండుబెల్పిన బహుసంపహీదాదిఫలము + 

దాను వినినంతవ .ట్టాకి తయును. వీడం 

బూస (గుచ్చినరీతి నావువ్వుబోండ్ య ల స 

చెవ్పినది విని. వార ల+ చ్చెరువు నంద, ల్ 170 
. అప్పుడు, | 171 
: మళయాళ బాహ్మణు నాకం డలఘ్మవతనామభేయు. + 'డచటికి స సంప 
తృలనాకాముయో జపవిధ్కి తలంవున చే తెంచి వినియెం 4 దత్క_థవిధమున్ . 172 

.వినియాక శాపూర్ణు4 డన నెట్టిమనుడొత,త్కథయంతయునువినశగలుగుకువుడొ 
సంపదర్థంబున + 'జపముచేసిన నయ్య, పూర్వవుక భ వినవ్రణ్య మబ్బు 

నడి వినునట్టిభా+గ్యంబు సాధించిన దన హత ంబుచేతను సమస్త 

భోగ వై ఛభవమ్మాత+ములుగాక దీర్టాయు, వును బు త్త్రపొత్తొదిఘనవిభవము 
* గలుగునంట కడు మంచినూః ర్షంబు దొరిళెం 

దత్క_థాళ వణార్థ మో తల్లి జం Ea 

సన్నం గావింతు ననుచుం దా + సలుపం ల దొడలా ॥ 
మహిత మగుభువ నేళ్వరీ, మర్యతజపము. 178 

+ మనమునం గలభాపి.శియుక్, దనళాపముం దలంచుకొని వృంథావాతి నిచ్చోం 
జనంబడునో తడసిన నం, చును నన్ నతీనివాలు. + జూచి ఘనధృతిన్, 174 

* వల యిశం దడయ నీబలు, వాలు నియమముసకుం దిదివవారాంగనయా 
భీలవ్రు శాపమునకు 'నను, 'కూలంబుగ నడచి 'వేర్పుళకొను రాజ్యంబున్. 175 
ఆమణి_స్తంభుం డా*యకం జూచి యూనుము, ఖాస_త్తి యో హార్కిణాశ్లీ తొలుత 
చేను నీ గత్తి + యొత్తిన నిన్ను వే, యక యుండ సీజగ+దంబమింది 
యాన వెట్లదెం యటు4గాన నే వెజతు "నీ, .పయం చెగ మునుపటపాకు వాలు 
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ఆ, చెప్పీనట్లు చేసి 4+ చేకొను మత్యంత, విఫల మైన రాజ్య+విభవలవ్ష్ \ 

ననుచు బలిశె నతని+వనితయు నోమణి, కంధర యిది మంచి+ కార్య మనియె. 

న. అనిన నతం డతనితోడ ' వెండియు ని'ట్లను నలకూబరుశాపానుభ వంబువకుం 
గాచుకొనియున్న వానికి నిదుహ్క-ర ౦బున సాధించిన రాజ్య వై భవం బేమికీ రి రి 

నుకృతంబులకు సాధకంబు నయ్యెడు నని చింతింపవల దనివార్యం చెనళా 
పానుభవంబు సరోపకారంబు నెక్కింప నుద్యోగించి తనయంతన చేరి యత ౦త 

(ప్రార్థనంబు చేయుచున్న యిన్ని లంతచేత మహోబేవికి సంతర్పణము సేయుట 

మ్కర్న 0 బనరాదు కావున నప్పడంతి చెప్పినవొప్పున నడప్రు మని య త్తెఆం 

గున మజేయుం 'బెక్కు పకారంబుల నొెడంబజఛచిన నెట్ట కేలకు నాదయాళుం ' 

డియ్యకొని నియమ పూర్ణకంబుగా నప్విధికిం గడం గలభావీ.ణియు మణి స్తం 

భునకు. దదంగనకుం |బణామంబు వేసి కన్నీళ్లు గుక్కుకొానుచు నిక్కలంకపా 
టు తక్కి-నభయంబునకుః గాదునుండు మిము నెప్పుడు గురుభావన' నారాధింవు 

చుండ లేమికిం గాని యనుటయును నుముఖాస తీయు నోయమ్మ మన నెమ్మనం 

'బుఆకూరి, యింతటన పోయెనే మాందటనైన సీపతియు నీవుం గోరినట్లు మ 
ము గురుభానంబు. నడుప్రకొనియెద రనినం నలభాపిణి వునఃవునపణామంబు 

లాచరించి ముకుళీతకరకమల యగుచు ని ట్లనియె, 177 

శా.పూతం బె నమదియవుణ్యయుగ మో+వుణ్యంవుటిల్లాల న్ 

i పాతి నత ముచందము౯ విన మదిక౯ + భావింపయగా సెట్టదు 

ర్నీత్మిషకియవారి కై. శనం గృపతో + నివచ్చినం గల్లుండ 

త్చాత్మీవత్యము నాకు మోంద నయినం 4 (ఛానింప దీవింప వే. 1/0. 

క, నావుడు. బరమపత్శి వత, వై వెలయుము రాజ్యవై భ+వానుభవం బెం న 

తే న.ర్తిల్లణ నలరుచుం (బోవుండు మముబోంట్ల సీవిభుండును నీవున్. 179 

ఉ. అట్టిటు 'చంచలింపకు దృ+ఢాత్మ త నుండు మ టంచు నిప్పుజే 

మిట్టివి నీకు. దెల్పునవి + యెయ్యని "పెండ్లికి బోవునట్లు గ 

నృట్టుచు నున్నదాన వతిభ వ్యవికాసము  నుబ్బు( జూడ నిక్ 

గట్టిగ నన్న దేవతవు + గాక నరాంగనవే మృగేతుణా. 180 

చ, అని తనుం బల్కు-నజ్జ్ఞలరుః హాశీని వీడొని సిద్ధువ _క్స)ముకొ 

గనుంగొని నన్ను నంవితిం + ఖడ్డము నిచ్చెద ప నా 

తనిబలుక త్తి. బుచ్చుకొని + తా "మణికంధరు చేతి కిచ్చి యో, 

గ్యనియమ స గంధమాల్యవతి + మొ కలభామీణి నిర్విశంకతోన్. . Il 

క. తగ నాశ, కికి.నభిముఖ్స, యగుచుం బద్తాసనస్థ + యై కూర్పుండ౯ 
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'ఉ. కాంత యనంతరంబ మణి+కంధరు! గన్లొని ని విశ౯' విని 

న్చింతత దేవి కర్పణము + సేయుము కొంకక దద్దరిల్ల కొ 

క్షింతయు శంక లేక మెఆయింవుము చూచెద నుద్ధతద్విప 

త్పంతతికంఠ ఖండనవి+ చత.ణదవీ,ణబాహుతె "ర మున్. 183 

క, సమరంబున నెదిరించిన, సముదాహితవిరవరులం + జక్కడంచుట నె 

జము మోకు నిట్టియెడలలా భమయక చేమజవకునికి + పటుశౌ"ర్యమునన్, 
క, అని తెలిెపెడిక లభాషిణి మనను తెలివి కరుదుపడుచు + మణికంధరుం జే 

మని చెప్ప నెట్ట కేలకుం, దనమది నూల్కొల్పి నడాపెం + దద్వచనంబున్ , 185 
"వ, అప్పుడు మృగందవాహన యతని నుద్దేశించి యోమణ్కంధర నీవు దయాకు 

లత్యంబునం జెసి యాబలిసమర్ప్చ్పణవ్ధానం బాకించుక విలంబనంబునం జేసి సలికి 
తివి గావున జన్గాంతరమా తవ్య వభాన్లంబున సద్య|ోయకావనుండ వగుచు మ 
హారాజ్య వై భవంబు లనుభ వించెదు కలభావీణియు |'భాణభ యంబు 'లేశంబును 
"లేక మత్ప్స)ణామతాత్పర్యధె ర్యాదిగుణంబుల చేతను మిక్కి_లి మెవ్పిం చెం గాన్రన 
మామక | పసాదవి శే హంబునం జేసి యివుడు ప్రనస్సహితమ_స్తకయు నిజపురీన_& 
యు సై తనబంధుమి తాదుల నలరించు నని యాన తిచ్చె ని చ్చెలునయు నట్లు (బ 
దికి కనువిచ్చి నలుదిక్కులు పరికించి యప్పుడు దా నున్న యది దా్యారకానగర వే 
శ వాటిభూప ణాయమాన స్వభవనారామభూమి యె యుండుటకు వెజుం గం 
దుచు నిది యంతయు మృగం దవాహనామసాోశ _క్తికృపావిలసనంబు గా(బో- 
లు నని యద్లేవిం గొనియాడి తనగమనాగమన్మప్రకారంబు సఖ్మిపముఖనిఖల 
జనంబులకు వినివించి ఘనత రాద్భుతంబులు గావింవుచు నుండె నిట మణికంధ 
రాదులు నవ్యరవర్ధి పి నీర ఖండంబులు నద్భశ్యంబు లగుటకు వెఅంగంది య 
య్యాదిమశ _క్సీసూ_క్రిమహిమ పలుబెజంగులం (బశంసించి రంత మణికంధరుం 
డు మృగం దవాహనకు దండ పణామంబు గావించి నుముఖాస _త్తీమణి_స్తంభు 
లం దగువిధంబుల ఏడ్కొ_ని శాపానుభవశకాలంబు (పతీవ్సీంచుచుం గ ఫ్రష్టద త్తం 
బైనతనరత్నమాలిక యచ్చట జపపరుం డై యున్న యలఘు[ వతునకుం గ 
స్థార్బణబుద్ధిని సమర్పించి విపంచి యగ్లేవిగ ఖసాంబున నొక్కవలభివిశేవ,వి వరం 
బున నన్యులకుం గానరాకుండ గు_ప్పంబు చేసి, 186 

క్ అమ్మణికంధరుం డంత మ, నమ్థునం (బేరేచుచున్న 4+నలకూబర శా 

స్ప 
కు జనియెను శీ, లమునకును భృగునిపాత+లంపటమతి యె. 187 
తనసుముఖాస త్రీ + దనకు శుళూపసే యయ మణి _స్తంభుండు + నవ ోం ద 
నాహాసనొదేవిని|వాసంబునందు న్య త్యంతజి లేయద్రియ+త్వంబు 'మెజసి 
యాతన ఇలాగ వి ద్యాభ్యాసన ప్రాఢిం దన రె నజ్జలజనేశతయునుం బతికి 
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ఆ. వర్తనంబు (సీమ + వదలక తత్సరి, నీలనంబు చెప్పుడు + సేయుచుం డెం 

దదనిశ పయత్న+ లాత్పర్యమున నల్కజ్టాన కాశుం డగుచు + నతనుం డుడుగ..]88 

క, అంత మణి స్తంభుండు దన, యంతఃకరణంబునందు * నలరారెడుదే న. 

శాంతరవస్తువిశేపా, త్యంతదిదృతుక్ దిగంత+యా.తాపరుం డ్రై. 189 

. వరజవగాలిం దనశే, సరి యాకర్షి ౧చి యాత +సతియుం దానుం. 

బర మోత్పాహమునం గ్భత్కా ధీరోహుం డై గగనమున య+ భేచ్చా ల: 

. అరుగుచుం గనుగొనియెను ఛీ, కరమకరలిమింగిలాది సునజలజంతూ 

త్క_రవిహరణభ ఎ్రశే సాం దు౯ ,నిరుపమఘుమఘుమరవాపహని దుసము|దున్. 191 

న, ఇప్యిధంబున నయ్యంబుధిం గనుంగొని తత్సకారంబు కాతుకకారణం బగుచు " 

స్టాంపు సాలు దనవనిత కతం డిట్లనియె. 4 | 9 192 

- య. మెంతయు నశ్లీతమరీచివరీ చిజాలమ 

(తీకృత ఛాళధళ్య మయి + తేజరిల౯్ నిజధర్శ మైనగ 

త్నాకర భావ మోజలధి + యంబుజలోచన మాచికే కడుం 

(బాకట మై మై తనర్చం దన+ చాహ్యావిభాగమునందుం జూెపెడున్. నరికి 

ఓీలలితాంగి మూడు కడు * నే ప్పెడునిరము ఎండ గాలం దా. 

(గోలి తివి పకాండము వి4రోవివరంబున వెల్వరించును 

ద్వేలవుటూ ర్థ ర (భార యల వేలువుకేటిపయిం గుతూహాల 

భో 

FAN 

ఫా 

ఖై 

ల. ఉగతిమిళిరోరంధ్రని+స్టూ స్టైలే మగుచు 

నెగయుసలిలాఘ మది యెందు.+ నిగుల ను 

నబ్టిపే పేరిటికుండలి+తాంగభోగి : 

శా 

శీల మరున్న దీవిభుండు + చిమ్మడుచిమ్మన గోవినీ రనన్. చేరిక 

యుస్సు రనం దనప డి ౧ టే "నో యనంగ. *. oo 19 

జ్, జౌర్వము పే నుర -సోరవిర+హానల నెంతయు నంతరంబున 

బర్వం | దరంగచాహున్చులు + చారలు వాంనవుచు నిపయోధి యో 

పర్వను ధాంశు బింబముఖ + ఛాసిలెడుం గడు నుల్లస్మదసా. 

ఖర్వసుపర్వసింధువును + గాంగిట నెంతయు. 'జేర్చుకై వడిన్ జ 196 

మ. వికచాబానన యీపయోధి శశియా+విర్భూ త కాలంబున౯ 

సరల దప న రలు యుగహత్పంపా క్తి వ్న్ సన్ల 

న సక రీభంగపయోధర త్వమునం గళన్పట్టక్ రసోజ జ ంభ ణా 

థకతం జేయుచు నాచరింపం గడయక్ + దివ్యాపగాశ్లేవము 197 

చ, ఉదకము [గోల | వాలెడుప యోదము bend peal 

4 
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తదభివృతాంగకన్ఫురణలం దలవింపల నీపయోధియొ 
వ్పిదము శయించినట్టిముర+ భేది తెటంగు వహించెం జూచితే. “198 

క, అని పలుకుతనదుపలుకుల, కును ముసిమునినగవుతోడం + గోవములి లజ్జా . 
వనతముఖ యయిన దద్విల, సనజ్బంభితకునువుశ రవశ ంవదు( డగచున్. 199 

కే, తనదుభానంబు తెలుప నవ్యనిత మాకు 
వలనసినవిధంబునం (బవ _ర్రిలుట గాక 

యిందు నాకు స్వతంతత్వ + మెక్కడియది 
యసియె ననుటయు నాసిద్లుం + డాత, నలరి, 200 

+ మాలిని. కిసలయకునువాఘా( కీర్ల నానాననాంతో 
న్లసదఛినవకుంజ+ శ్లాఘ్య ధాగంబులందు౯ా 
బీసరుహదళ నే త౯ థి (బేముతోం గూడి నానా న 

(పసవశరవిహార పౌఢిం గీడింవుచుం డెన్, 901 
క్, అలఘ్మవతాహ్యయుం డను, మళయాళ బాహ్మణుండు + మహనీయసము 
జ ఏలనియమంబున జపవిధ్కి సలిపెం బూర్జ "డు రినల్సుర మాల్స్, 909 

ఉ, శీతలసత్య భాహ ణవి+శేపవిలాససమార్థి తాఖల 
శో తృజనానురంజన వి+రోధినరాధిపగర పభ ౦జసనా 
సనీతికలాతి కౌశ లపినిరి తభార్ల వ చెనమం, తివి 
ఖ్యాతివిభూతిగర్హ ణ ని+రంతరక ల్పితవిద్వదర్హ ణః 208 

క, నరసి సంహా! పభునందన, నరనింహబలారిగమఫఘ+న సేమబలా 
నరసింహకృపాస్పదకి, న్నర సింహాసనపదస్థనతికృద్ద)విణా. 204 

త్రో టకవృల్త త్రము, 

మూననుయోధన + + మంజులనిత్యా, నూనయశో ధన + యుజ జ్ఞ్వలకృత్యా 
దాననుబోధన + ధర ర్యదకృళ్యా, దీనమహాధన థీ దీవితసత్య్యా. 905 

గద్యము. ఇది రా లో కాం తరంగ తక విక్ భోవవీ ంగళియమరనార త్ర నూభవ సౌజన్య జేయసూరయనామభేయ పణీతం బైనక శాపూర్లోడయం బను మహో + కాన్యంబునందు. ss 



శ్రీరస్తు 

కళాపూర్ణోదయము. 
“ర. 

పంచమాశ్వాసము 

న. 

ర్త A ys దఖ్యాతిని రాకృతి 

TN 0) నైదుప్యనుప్రహ్యదర్థ వై భవ యపరి 

న్ చ్చద ప్రాభవ యాచక 

గ ఖేద్యపశ మనవిలోల థీ కృష్టనృపాలా, “1 1 

వ, అవధరింవు మవ్విధంబున నలఘ్యు వతుండు భువచేశ్వరీనుంత్రజప పంబు రెండుసం 

వత్సరంబులు పరిపూర్ణ ంబుగా। జేయ నంతేట మృగం దవాహాన యో భాహ్య 

ణుండ నీయభీష్థంబు వేతొక చోట సిద్దించు నని పక్కె. నప్పలుకుఅు వినంబడునం 

త నతం డాకస్మి  కోద్దూతతీ నవాతనిపతీతుం డగుచు న నేకజనపదవ్వవహితం -బైన 
యొక్క_వురంబునడును రాజస్థానమధ్యంబునం బడి తదీయవో భాకులత్వంబున , 

నొక్కింతతడ వుండి మూసినకను తెప్ప లంత విచ్చి నలుదిక్కులుం బరికించి తన 

స నపకారంబునకు "వఆఅయపడుచుం జుట్టున నున్న సభాసదులం నొందణను గై 

దుర "రెండనదే వేం దుంబోల స. విభ వంబున నున్న యొుక్క_ రాజును నతని 

య గభాగంబున బసిండిత్ ట్టి టియలలోపల. బాత్తులలో నున్న యొక్క_చక్క-ని 

బాలికనుం జూచి యుక్కి_ంతతేడవ్ర నిన్వెజిపాటున నిశ్చలుం డగుచు నుండి:.ప 

దంపడి దిగ్దున లేచి మణికంధరద త్తం బై నతనరత్న మాలిక యాశీర్వాదపూర్వ 

కంబుగా అహా! గానుకె ట్వటయు నతండు నత్యాదరంబునం కొని 

కొంతసమిాపంబునం గూర్చుండ నియమించి యప్పటికిం దత్కులనామమా 

(తంబు లడిగి తెలిసి యిప్పటినీయాగమన ప్రకారం బత్యద్భుతం బది చెప్పెదను 

గాని యిటు మాటలాడక యొక్కి-౦త నిలువు మని పలికి యిప్పటి" కానుక అ 

Pr a YY A మతా MES టు. wre BN న నన తష ల 
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త 

క, 

అ తతీన తదీకుల నా పొత్తులలోశిశువు చిబుక+ము గళంబుపయి౯' 

వా త్ర నడి చూచి తెలిదళ్లు, కొత్తుచు "లేంజెక్కు, లమర 4 నొయ్యన నగియెన్, 

థ్రిరుగా "అెంజేండకు నీ, నురుచిరహారో త్తమంబుం + జూడ నాకు౯ 

దొర కను గనులవచేసిన, యురువుణ్యము నేయ వెండియును ఫలియించెన్, 

కే, అనిన విని యేమి చెప్పుంగ + నచట నున్న, వార లెల్లం జిత్తీరువున + (నానిన్టి 

డ్, 

శ న 

ఇ ఓటఓయద్భుతంవు బాలిక, నీయుదయం బనయ ెండు+ నెల లయ్యనొ న. 

(పతిమలునుబో లె నతినిశ్చ+లత నొకింత, తడవు గనుపట్టి రత్యద్భు+తంబునొ"ంది. 

ఎంతయు విస్మయంబున మహీశుండు వాలికమోముం జూచి య 

త్యంతము వింత లీపలుకు + లారయంగా నిది యెట్టిదేవతా 
కాంతయొ కాక యేవిధవు+4గారణజన్మయొ యింక మాటలా 

డింతము గాక యంచు దస జెందమునం దలపోసి యి ట్లనున్. 6 

దో యెట్టు పలికి తిమ్మెయి నేయెడ శెండేండ్లక్నింద + నిడి చూచితిశ్రూ. 7 
అన విని యిటమునుపటిన్యా జననంబున చేను దీని *+'జాల గుణుతుగాం 

గనుంగొన్న దానం గావున, ననఘా యామాట. యంటి + నని యది పలిశెన్.8 

అమ్మహీపాలుండును నబ్బాలికను జూచి నిను కార ణజన్రన్రగాని సామాన్యం బైన 
మనుజశిశున్రమా(తంబు గావు కావున నీ తెజంగంతయు నెజుంగునంచాంక జెం 

.. - దం బమందకౌతుకసంరంభంబున సంభమింవుచున్న యది నిపూర్వ్ణజన వ ర్తనం 

బు లెవ్వి యేమికారణంబున నిచ్చటః బుట్టితి వెజింగింపనలయు నని | పాగించుటో 
యు నది తనపూర్వజన్మవ_ర్తనంబును దజ్జ్ఞన నిమి త్తం బై నతత్ప్చూర్వవ రనంబు 

ఎ GP 

ను సంస్యర ణసంబంధపరంపరావశ ౦బున సమ_స్తంబును గరతలామలకంబుగా 
నాకళీంచి తనపలుకు లాస్థానం బెల్ల సావధానం బగుచు వింజమా కిడినట్లు వి 

cn 

నుచుండ నన్న ర0(దచం[ దునకు ని ట్లుని చెప్పం దొడంగ. 9 
- విననయ్య యోకీ ర్హిధన యిటమునుపటి, వుట్టువు గాక తఈత్పూర్య మైన 

ఆజ వుట్టువునందు నం+బుజగర్భు దేవి పెం, చినయబట్లి పోదిరా+చిల్క... చేను 
నాకుం దజ్జ్ఞన ౦బు+న౯ శాప మొక్క-టి, తగుల రెండవమేను 4 దాల్ప వలస 
దచ్చాపమూల మంతయు నీకు వినువించెదను విను మిది నిమి తముగ ఇన 

ఖ్ నాకయపూర్వకథ స+ముజ ఏలరసభావ, మాయురభూూదయకు+లా భిన్న్వడి an వ ్ట ఎదీ మో వతిపవ్మత + మిప్పుడు వినువింప్క గలి” జివా కఠలిమి+ఫలము నొంద, 
ఘు _ల్తకోకిల. _అంబుజాసనురాణివాసము+నందు నేను వసించుకా 
.లంబునం దొకనాండు "మోద మొోలర్స్ప నాయన వాణితో 

- నంబరాభర ణాంగ రాగ స+మంచితాకృతివై భవా 
డంబరంబూకరంబు వింత బెోఢంగునం. గనుపట్టడాన్.... . 11 
ములో తీ. * జి 
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' దవవామోదభశాలస్క పవనామోదములచేత + భావము తెస౫న్. ' 19 

తరుణసంతానక చాయం? 4 డలిరు౯బాన్ను 

' నందు నాసగోవరమున +నళిముఖముగం * . . ws 

బవ్యళిం చను దనపాద+పల్ల వంబు i 

లూారువ్రులం ఇర్చుకొని వాణి 4 యొత్తుచుండ, . ఎ కేపి 

అంతట నంతోకెంతకు ని+రంతర మై తనరారుమారదు 

శ్రాంతేతెం గాంతేం 'నాన్చునకు + బార్చెను దన థురాధరామృతా 

ౌంతిర సోద్దలి౯ ద్దసావెొంగంబులు నాలుగు నొక్కువమూాకుయ ' 

త్యంతెముం ద ర్రీరిల్ల౫ ద+4దాననముం దన-కై మరల్సుచున్, “lH 

అలీలలకు సవ్వ్ + మేలు మే. ఫోంతయు, నీవింత లన్యాయ. + మింత-గలబె' 

మిీామొగంబులు నాట్లు + నిమాడ్క_ నువ్విళు, లూరిన 'నేశాస్య + నెక తె నేను 

ాలుదునే యివి + చాలింఇదనొ మట్కీ యమైనణగలదొ యం+భామృగాత 

మడ విగింయదు నిందు ఇడగ వ సము సిల్పీ, యధ రంబునన పాణి+యడ్డమిడుచు 

మొలక నుగ వును నోపంబు + “నలువ చిలుకు వ. 

తభుకుదూనవులు చూవులోం + దర్జనముల . _ 

నకతభూలతాతాండ+నంబు సిముల' 

మిగులం గన నిం ఫం (బైయుమది + మజుయుమురుని, “8 

ఆయం అన్నని ఉంగనము* ఖాబ్దము బల్లి ర వంచి మావి పెం 

జే యటు పార్మిదొబ్బి పలు + చేర్చ నోకంచుక నాటునట్లుగా 

వాయనుకుం గ భొభీదుర 4 మై మది సం పొనరింప మోపహానం 

బై యుదయి? న 'నుక్క-మధు+ రాంచితెశి బ్రము కంఠసీవులోన్, ౨. 16. 

(9. నానాగవి .మాూవిథధ ఎబుసి నొదవినక శామర్శ భేదనస్నా మాజ్యసంపడ నుభ 

వానసమా?. లాఘ నక 3 స మకాశెంబుగాం గడవివుచ్చుటకు నుపాయంబు. జిం 

త్ర్ంచి తడ్వితోధశారణి మైనవిభుసియభివుత శేళికి విఘాతంబుగ నధరపీడనాసహా 

తష నాకలె బున నలుకొంగల్సి ఎచుకొసి యవ్యలిమొగంబుగాం బూర లె. జే నప్పుడు 

తడియ'భానం ఖ తేయు నూరు శ్లేష నయనాంతమోలనాదు ఖై నశాన్ల ప్రసిద్ధలతు 

అంబులవచేత్ నూహ్ చిలి నద్దలజభ వుండు తద్విరహాద ₹ "విక్రలితృథె ర్యుం- డయ్యు 

నుణ బుక నిట్షుట నిట్ట? స్యగకొలిష యి ట్ల్టటు 'చెల్పుటకుం జొరకుండి యంతట. 

బుగోవ ఏ జొఖాసనమాసంజితసమ జసరత్న పంజఠరంబున 'నున్ననన్నుం జూచి 

యోాచిలుక చలున యుబునుస్రూదు కథ యొక్క-టిం జెప్పవుగా : యనుటయు 

నేను వోజీన 'జేవరముందఅ నెట్టక థయు చేను. జెప్ప థాజనంబనే మరు ఇవి 
a 

= కాను 

Taw dn ప్న ఎల గసన్వ మే. బంక జ ఎ మాలీ జు వనరు మన్ నో అనాఖాన్నా గోననల్న తో న 
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. దనకు శరణు చొచ్చినవానిం + దత్క_ళత 

110 క్ర శాపూ ర్థికీ దయము 

శీనంపద నొ"ప్పెడునువిి లానుండు రా జొక్కరుండు ఈ భాపూర్డుం డనశ్. 16 
—-ీ 

ఈజగములం గలతనసరి, రాజుల నందజను ఉయధు+రంధరుండు మహో 

రా జితం డొనరించెను నిజ, రాజతలీలాకళాప రాజతు లనగన్. 19 

. ఆతయ సద్యోయావనుం, కై. తోడన యొకస్వభావుం + డనునిద్ధునిచే 
నూతన మొక ముణియు సము, ద్యోతిత శార్జము మెబుంగు+చూవులు. బడొెసెన్. 

. ఆమణిశలాక యరుణ మె 4 యద్భుతంవు" 
ర 

రంగు గలిగినయది యామె+టుంగుంధూ పు 

లతమ్షయము లాశ రాసన + మతనువిజయ : 

గారవానిక సం పా _వ్ర+కారణంబు. 91 

. అంతట నెకండు 'మదాశయుం డనుజగతీనాయకుండు రూ పానుభూతి [చ్చ 

యనుఖార్యయును, దాను + దనమం క్రిధీరభా, వాఖ్యుండు దోడురా + నట యడ్భ 

నొక్కింత పొలయుట్కయును దత్క_ళాపూర్డుం డాత్య కోదండమిహారపటుత 

ధీరభావునిం గడు+దూరంబుగాం బలా యనము నెందించి మః దాశయాఖ్యు. 

యు_క్షముగ దానుంగా నేలి 4 యూడిగంవుం 

బనులు సేయించుకొనుచు నిం+ పెనయ నిలివి 
యతండు వర్తిలుచుంజె. ద+దాజ్ఞలోన. 29 

* అని చెప్పిన నప్పలుకులు సభూవిలాసలోచనాంచలకవీ.తకర్ణి క యగుచు నాక 
రించి యించుక నగుచు శారద నన్నుం జూచి యాకళాపూర్తుండు మత్ యే 

ర్ం 
మి యయ్యె నతనికిం దల్లిదండు లెవ్వ రడుగు మని కజప నేను నట్ట యడుగుట 

యు నజ్జగ ద్దురుం డీ ట్రనియె. 98 

, అభినవకౌముది + యనుకాంతచే నంత, వరిలుంపంబడియె నవంరవిలానుం 
డాతనికిని నుము+*ఖాస _తీ యనునది, తం డియు మణి మణ స్తంభం డనెడి 
వాండు తల్లియు నన + వాణి హాసంబుతో, [గక్కునం (గ్రమ్మజ్ + కౌంగిలించి 
యింతలోనన యార + యెన్ని తబ్బిబ్బులు, దద్దరిల్లకు. డంచు + ధవునిఏంపు 
చతిచి యెబ్రటు లారాజు*+జనని మొగది 
యును జనకుం డాడువాడునా + యనుచు మజీయు 
మిగుల నవ్వుచుం జెప్పు డమిగాందు [పాణ 
“రమణ మటి యేమి యయ్యె నా+రా జనుటయు, 94 
ఆనరలీలచేత శృ తానందుం డధికసంభృ+తానందుం శై 
తానును మే లొప్పల న, వ్యూనినిమెడం గాగిలించె + వుక్కువ మోజున్. 
వదనములు నాలునిటికిని « వరుస గలియ. 



పంచమాశ్వాసము, 11 

చమొసలొం దదధరపానమ+ప్రాభాత్సవంబు 
గళము గాంగిలితోన పొక్కులు నిమురుచు. 96 

చ. చెలునయు నంత నం దొకటి+ చే జనితాధర పీడ యె వుదిం శ 
యా 

గొలంది యెణుంగ రెందు నని +, కోపము. జూప్రుచు జాలు జూలు న 
వలం జెన్టం 'జేని యయ్యెను భ+వత్క_ధితుం డలరా జటంచుం గాం 
గిలి విడిపించి మోము లిరు+గేలను చాయలో బ్లు బట్టినన్. 97 

ఉ. దానం |బకాఠితంబు లగు+తత్కుచకుంభ విజృంభణంబు అ 
గానుబిడంగుం గొంత్రనడిం + గన్తొని చొక్కుచు నంత మోవితీ 
వానె నజుంఘ 'వెండీయుం బ్రయత్వముతో నివి యెల్ల "నేర్పు స్టా 
నా నృవుం 3 డను యయ్యె. గథ + యానతియిం డని పల్కి. వాకు 98 

నీ వమియు నేల అర నమహారాజు, సత్వదాత్తుం డను+సచిన్రం డంత 
రమణియో నంగచే+న మునందుం (గముకకం, థో తరం బనుపట్ట+ణో _తమమునం 
దన్ను బస్హ్రీవ ము గీ + నున్న స తస్మామాజ్య, నై భవ శ్రీస ము+జ్జ (లత నో ప్ప 
నతనియా సరికి మ రం! ఏ పసిండిి కోట మెట్టించి యెక్కు_డుగ నతని 

శే దయ నడెసి నంత. దనదుభా+ర్యయును దాను 

నుడుగ కఖినన కౌముదీ+యుితుని నతనిం య 

గొలుచుచును డస్త శీవిలోక+గుణమహత 
" మునను' మధురలాలస యను+తనయం గనియి. 29 
వీ కని తన భగుణం+బునకు మెచ్చుచుం బథ, మాగముండునుద్వి తీ యాగముండుతృ 

తీయాగముండుం ద్హూరీయాగముండు న్యా (బఖ్యాతి నొప్పూవా+రలు నలున్ఫరు 
తత్పురోహి వంతులు సత్వరము కళాపూర్జుం జేరి యాత (డుదాల్చు + భారువుణిని 

బర్యాయమున దారు + పట్టి టి తత్సంస్పర్భ, మహిమచే నానంద్యమగ్ను లయిరి 

ఆ. యతండు తద్వశీకృ+ తాత్తు త వైవారా|శె,యించి యునికిందనదు+ హృదయమునకు 

సయపివశ త జాల బయ మగుచుసికింద తీ యల కెల్ల నిచ్చ+గించి యుండ, 

న. అంత వారిలో నెక్క.రుంకు మిక్కిలి ముండెమేలమ్మున నమణిని గరంబు నొక్కి. 
పక గంటయు. గ భాపూర్టుండు కోపగించుకొని వారి చాయందోలి తదపరాధంబు 

నం లేని తత్స్యామి మైనమదాశ యునికనకపాకారంబు నెల్లక విఘటితంబుగాం 

జేయించె నతండును దానికి? దలంకక యందుల "కీని యెశ్లైనను దనవాండ నతని 
నా ణ్ ; 

దేశంబునంద యెందై నను (బదికెద నని కళాపూర్టుసేవ విడిచి కుటుంబసహితం 
బుగాం (గముకకంథో తరప్రురంబు వెల్వడి యొక్కించుక చనుచుండె. 81 

వీ కాుపతును జార కలక డంయం బతి. వోదనమూం గియు 4 పొంద మోయ 
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cr 

(కముకకంఠళోత్త రా+ ఖ్యవుర ౦బు వెడలునుప్పుడు (పయాణతో భ+4మునం గ త్వ 

మును బొంది 'లేరని+ముద్దులపట్టిని, వుధురలాలసం దలం+పలగ నెజబుగండ 

. అప్పు జేమి సెప్ప + నాతం డావువుబోండి యొట్టివా రని గణయింప దంత 

మోందమింద నుఖని+మి తంబు లొదవు-చో, నడుము. జెందునిజజ+నంబువీడ,. కి2 
. కముకకంఠోత్తరఫుకో_త4మమున కంత, నరుగుదెంచెను దిరిగి మ+దాశయుండు 

నిజకుటుంబయు కముగనన్ని నువు భాగ్య, మెట్లు చేశే చెనో మణి యెందునిలక. 

పగిది నేగుచెంచి కళా పూర్దుని గనుగొనం జలంగె నిజకృశ ' 

త్యాపగమోల్లానిని యె యేవునం దత్పు త్తి యంత ౪ నెంతయుం డెలివిన్. 
. అంత మదాశయుం + డట్లు బేటి కరంబుు పొదలెశు నుత గ శా పూర్చునొద్దం 
"దగ నిల్పి 'యతనికిం 4 దత్స)కారము డెల్సీ, యిట్రచితమహత్య + మేరి కైనం 

లొ 

గలదె. యెందును నీక +కాకంచుఖార స్రయుందానుదన్న పాంిమయం+తయునురవుణం 

. బొగడుచు నింప్రన4బొదలి రత్యంతంబు, నతసిప్రరోహితు + లవ్రుశు వినయ 

* పరతం. (బథమాగమాదులు + తిరుగం చేరి | 

రాక ళాపూర్తు నాతండు + నాత్న నిచ్చ 
గించుకొని యుండె నోతటి చ్చంచలావ్నీ 
న్నుప్రసన్న త్వ మెంతయు + సాంప్ర మోజు. "కీర్ 

. మధురలాలస యంత. (గ+మంబుతోడందల్లిదం డుల| పోదిని + దరుణి యగుచు 
నాక శాపూస్ట చేత ననన్యసద్భశ ) మైనయావనఫలము దా + ననుభవించె. 86 

= నిరవధిక పేమోదయ, దురపహ్న వకందళనృదుని తశోభా 
నురుచిరకృ తిమరోప, న్ఫురణంబున బూమలు ముడువుచుక్ సతి పతితోన్-. 

. అటు దలుం డౌర యెంతటిము౪పహోతులు మొరలు సాదుమోందనా 

కటకట మావచోరచన+ కౌశల మోభునన పపంచసం 
ఘటనధురీణ యన్న నగి+ కామిని యిం దివు జేమి గాంచియీ 
కిటుకు గడించి పల్కె. చెలటు+గింపవుము కట్టన నాకు నావుడున్.. 88 

* చెల్లుంబో మీసేవ + సేయుచు నింతమా, (తము నెజుంగలగ లేన 4 (పాణనాథ 
యీాదంటవమూాటలు 4 సిట్ట్రభావంబుల, విధము శే నిచ్చిన+ విద్య లకట 

'నూరక యిందాంశ + నుంటి నంతేయుః జెప్పె దను నది వినవలసిన వినుండు 
+ కొలయకు కాసారఫురముగా. + బలికి యందు 

_- బూలుచునామోమునీడ సంపూర్ణ శవియు 
ననుతలంఫవునం బలికితి + రవుడు దానిం 
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న. ఆరాజు=ఆక శాపూర్ణుండు 3 సరిరాజాల నెల్ల లీలాక్షశాపరాజితులం జేసెననుట= " 

అవదన పతిబింబచం! దు = ఎల్లముఖచంద్రలకు నెక్కు. డైన సౌందర్యముగల 

నాం డని యతిథయో కీ? మోమహ త్త (విశేపంబు బెలివితిరి. ఇది యంతయు 
విస్పష్టంబు 3 మణి యతండు స్వభావుం డనుసిద్లునిచేత ధనుర్పాణంబులు నొ 

క్కృయరుణమణిశలాకయుం బడసె ననుట.__భూలతాపవీతుణంబులు నధరంబు 

ను స్యభానంబుశో న కెలిగియున్నవి యనుట్క అని యెవ్యరి శెబుంగ బడదు, 

మబాశే యు” డనునాండు రూపానుభూతి యనుభార్యయుం దాను థీరభావుం 

డనుమం బైత్? " నల వః *న యటుల నలసినమా€ త గళాపూర్ధుం జాధీరభావుని 

దనధనుకిరలాసంబుసి౧ బలాయనంబు నొందించి ముదాశయు నతని భార్యతోడం 

గూడ నొక్క..ంచుక్ (పన _గ్రించిన నదిామత్సతిబింబంబు నిజభ్యూవిలాసంబున 

చైర్యాబుంబ "ఆం దణటేమి మాహృదయంబును దృస్ట్రిసహితంబుగా నాకర్షి ంచి 

విగున దనుట మొ కానువించుచున్న యది అంత నిప్పలుకులకు నాకు నవ్వు 

నచ్చినది---మత్స్రతిబింబంబునం దోంచి చూచి యానవ్వును లేత వెన్నెలతో 

సాద్య్యూతిశ యంబు దోంసం దద ఫేదాధ్యవసాయంబు గల్పించి యభినవకౌముదీ 

శస్దంబునం ఒలికి యది _స్త్రలిగత్వసామక్థ ఫ్ట్రంబున స్త్రీనామధేయం బె_ కాను 

వాస నభినన కౌముది యనుకాంత చేత నతండు వరియింపంబడె నంటిరి ఆకళాస్తూ 

గ్గనకు నుముఖాస తి యనునది త్రం డియు మణి _స్తంభుం డనుచా(డు దల్లియు 

, ననుట ఆ పతిదింబంబు శోభనముఖ సామాస్యంబు "కారణంబుగాల దత్కా సార 

మధ్యనుణి _నంభ గగ్భంబున నుదయించె నని వెప్తుటకాదె యందు _స్త్రోత్వవురు 

సత(ంబులు మోర బేమితడంచాటుననో విజ్ఞోడుపడం గల్పించి పలికిన నేను హో 

సౌత్చుక్యంబుల నాంపనేగ మో కభిముఖంబుగాల జూరలీన( గాసారమధ్యవిద్యో 

తమాన్మ పతి బింబంబు వ్రాయి మన్నుఖంబు మికు నెదుట గాన్పించిన నది మదీ 

యజేహూంబునందు. గంఠోపరిభాగంబునం గ నుషట్టుటం జేసి హు యాక శొపూర్ధుం 

డంగ చేశంబునం (గముకకంఠో త్తరవురంబునం బట్టంబుం గట్టుకొనియె నంటిరి. 

అది మీ మదీయాత్తాథినంబు గాన్సన సత్వదాత్తుం డనుమం తిపట్టంబు గట్టుట 

గాం జవ్పీతెరి ; సత్వదాత్ముం డనగ--సమిాచీనత్వ దాతుం డనుట తోయ 

చున్న యడియ ; అంతట మోరు మత్క_ంఠళపగరంభణంబు గావించి యిది యు 

షృచాత్తాథీనం బగుటను మిబాహునవులు నువర్ణవర్హంబు లగుటను మదాశ 

యుండు (కముకకంతో_త్తరంబునకు. బసిండికోటం బెట్టించె నంటిరి 3 మో 

యాత్మ యు దృస్థియు నెట్టిమమతావశ ంబుననో మనుఖంబునం బభాయక వన్నర్లి 

బ్లుచు మధురాధశేచ్చ యార్జించుట యరసి మదాశయుండు రూపానుభూతిస 

పొంతుం జె యాకళాపూర్తునరు సేవం జేయుచు. దన ,ణిశలాకమహాత్త ్యంబున 
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లాకమహిమకు మెచ్చుచు. |బథమాగమ ప్రముఖు లయినమదాశయునివురో 
పిత్రు లమృణిశలాకం బట్టి దూచుచుం దత్సంస్పర్భ్శనమహా స సంబున నానందమ 

ఒగ్ను లయి రనుటాాచుంబనేచ్చానంతరంబున మోాముఖంబులునాబ్లును మది 
యాధరపానంబున నింపొండె ననుట గాబె! యాముఖంబులు బుగ్యజుస్పామా 
ధర్వణపా్రాదుర్భావకారణంబు లగుటను వియాత్మ కు నధీనంబు లగుటను [గ 

మంబునం | బథమాగమాదినాముభేయు లైనమజాశయుని వురోహితు లంటిరి, 

అంతట నేను మోాముఖ చేష్టల చేత నధరవీడజనించినం గోకించి చానివారించి కొ 

గిలి వడివించుకొనిన నది క శాపూర్ధ్దుండు తనతాల్చినమణిశ లాక యా భాహాణు 

లయందు నెక్క రునిచేతం గొంతపీడితం జై నం గనలి వారిం బాయందోలించె న 

నియుం ధత్సా (మి యెనమదాశ యునిం గనక పాకారంబు విఘుటితలబు చేయిం 

చె ననియు బలికితిరి అంత చేవరచి తంబు దృస్ట్రసహితం బె మన్తుఖంబును 

విడిచి పరిరంభవిశ్లేహ! పకాశితంబు లై నయిత రావయవంబులకు. బోయిన-నమ్మ 

ఊడాశయుండు విజభార్నాసమేతుం డగుచు నాక ళాపూర్ణు సేవ విడిచి తదాశ 

యం బై నయంగదేశంబునకుం బోయె నంటిరం ; అట్లుపోవుచు నెదుట నెదవిన , 

పూ ర్షకలశ ద్వయశుభనివి_ త్తదర్శనంబున నుబ్బుచు నేగి మధ్య దేశ రిబునం జిర 

నివాసంబు గావించ ననుట వత్నజయుగళసందర్శనంబున నానందింవుచు నరిగి 
వలగ్న భాగంబు నవలంబించి తడవు నిలిచె నని పలుకుట గాబె ముఖంబు బా 

యుట యాదిగాల నధ రేచ్చ యడంగిన _ (పయాణథత్ భంబున మధురల్లాల 

స కృశ త్వంబు నొందె నంటిరి అంత దృష్టీ సహితంబుగా మోయాత్మ తిరిగి ను 
నుఖంబునకు వచ్చుటయు చాన జుంబనేచ్చ మగుడం బరితుష్ట్రి నెందుటయు నది 

ముఖపానంబుచేత సఫల మగుటయు. (గ్రమంబున మదాశయుండు కుటుంబస 

హీతంబుగా' మరలి క ళాపూర్జుని సేవకు వచ్చె ననియు దత్కారణంబున మధు 
రలాలసకు. గృృశ త్వంబు మానే ననియునుు అడి యావనంబున గ శాపూజ్టనను 
(గహంబు వడసె ననియును మో కాముకత సముచితవచనర చనల చేటపటిచితి 
రి; ఇది యంతయు నిట్ల యగునో కాదో యానతీవలయు ననిన నతం డిట్ల తప్ప 
దని నగుటయు నతనియథార్థవాదిత్వంబునకు మెచ్చుచు ని ట్లనియె. 40 

కర్రి మృగుపరిహాసవువా, క్య్యములయెడ బొంకు వినము+గా మోావలనకా 

మిమ్లు గనినహరివాక్కి_టి, తమ్మిక డువు చల్ల నై స+దా మనవలయున్, 41 
క. అని పలికినతన పియభా, మినిపలుకులకును (బమోద+ మేదురహృదయుం 

డును దత్పరిరంభణపరుం డును నై యాపద జు(ఃడు గ+డుం బొలుఫొందెన్. 
ఆ. అని సరస్వతికిని + గనకగర్భుండు రహ స్యమునం జెవ్పినట్టిః సరస ప్రభ 

యేర్చడంగంజెవ్పీ + యి ట్లని పలికె న్నా శిశున్చు వినుజనులకుం 4 జిత ముదవ, 
ట్ న - న 
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ఇప్పుకొనంగ వింటి + నప్పల్కు_ లేను నా, నడుమ గదలిపోవ + జడిసి యుంటి. 

ఉత్సాహ. అంతం బంజరంబు వెడలి; యట్టు సిట్టు నొయ్యనక్ 

గంతు లిడుచు జూజీజూజీ + కడకు. దొలంగ వచ్చితి౯ ్న 

జంత సేయ మింతేతడవు * చిలుకయుస్కి. యనుచు నా 

యింతి గొంత యలుగ నున్న + నేమి యనుచు బల్కి_నన్, 4&5 

సీ, అంతట నెకసమ+యంబున నంభోజ, సంభవుసేవ తా + జరువుకొణజకుం 

జనుదెంచునిర్ణ ఈశ్వరుని వెంటను రంభ, చనుదెంచి భారతీ+శ్వరునిం గొల్వ 

నంతఃవురం బుక+ మ్యోంతరంబులు గొన్ని, చొచ్చి యేతెంచి యః-్చోట నొక్కా 

పంజరంబునను ముఃన్పటియట్ల వాళ్చేవి, మణితవిశేష మత కు నుఖముగ 

కే నొయ్యనొయ్యన వర్తించు చున్న నన్ను జూచి ద్యఅవచ్చియా+ సౌంవుమిగులం 

జతే మిది యయ్యె వారిసం+ సేవ వేళ, నమ్మవా రుగ్గడించిరో + యనుచు నడి”. 

ఉ. వనును డాంవురం బెజుంగ 4 "శేర్చడం 'జెప్పితిం దత్ప ఏర దయం 

బైన తెజంగుం దత్ప్స్రభ వ + మైనకథాక థనంబు నంతటక 

మూన[నీక యవిబుధ+మానవతీమణి పేమతోడం బె 

చ్పా నడుగళ్ వివేక మొక+పాటియె చిల్క_ల కేమి చేర్చినన్, 47 

ఆ, ఇట్లు చెప్పీ యంత 4 నే నష్విలానిని, పలుకు మనగ దొంటిపలుకులకును 

"రండుమూండువూర్లు + -వెండియు. బలుకయ, నచటి శేగుదెంచె 4 నజునియతివ. 

వ జ్ర క్లుగు దెంచి కనుబొమలు ముడువుచు నన్ను నవలోకించె. 49 

చ. తలంకక యూసీ యెమిటికఈతల్ దలపెట్టినదాన విచ్చట౯ 

డెలియము గాన నీవు పెను ద్రిమరకూంతలదాన వె కదా 

భభిభళి యీావికారములు 4 భాంతి యవిఘ్నత జాగిలంబ వై 

యిలఎపయిళ6 బుట్టు మంచు శవీ*+యించె మనంబున నల్క హోాచ్చలగన్ : 50 

క. రంఛయుం దతో్కో-పవుసం, రంభమునకు వెజచి యొక్క_+రత్న మయ్యారు 

_సంభముమటుంగున నోొదింగ పి, జృంభితత దోపుభాప. + వినంయడ నంతన్. 

వ్, నలువ యే తెంచి యన్న డు లేనియింతశోపవుంబలు కిద యేుమి+ పడంతియనుపు6 

దన భార్య బలిశె న+ వ్వనిత యు? నోపంబు, మించి శోభిలుమృదు+ స్మి తముతోడ 

వినరుగా యాీాచిల్క_+విధము ము న్ను ద్యాన, వనములోమనమాడు+ కొని నసయట్టి 

యోొక థమాట లా+ద్యంతంబు రంభతోం చెప్పుచున్నది 'యేను.+ నప్పలుకులు 

కే, వింటి నివుడు వచ్చుచు గోడ వెనుక నిలిచి 

యనుడు నడి యేమి యెబజుంగు ని + ట్లదయవృ త్తే 

దిటుదుచ యంచు సతి బల్క్ + యట్లిశాప 
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మోాయమ్త శాపంబునక. శాం గాదన నెవ్యికి నెట్ల వచ్చు నడి య ట్రనుభ వంచి త్ర 

దనంతరజన్మంబున నుడాశయుం డనుజగతీపతి తిక మధురలాలస యనం దనయ నై 

= బనియించి క భాపూళర్డుం డను రాజునకు భార్య వై వె యనన్య సాధారణం బై. బె నయెశ § 

ర్యభోగంబు లనుభవించుచు స సహాజం టై నపరమపాతి| వత్యంబున సకలధర, ౨ 

బులను సాధించి కృతార్థ వయ్యెదు విచారింపకు మని పలికిన ఛొారద య్యే 

భోదిం జూచి యిది య వ మయ్యా "నెండయు మదాశ యుండును మధురలాలసయు 

ను ౫ శాపూర్జుండు నంచు. బల్కు-చున్న వారు దేవరకు నిప్పుడు నవియ కలవ 

రంత లె లె యున్నవి యనుచుం బలికి నవ్విన నతండు భవదీయవదన వర్ల ర్ల నాసంబంధి 
కతత ఆపరు నాకు గలవరింతలు సంతతంబును గలుగుట నిజం బే నయది య 
ట్లు గాదు, మేదినిమోంద నింక గ భాపూష్జం డను రాజు వుట్టంగలం "డతని కిది ప 
ల్నీ యు. గాల దనుటయు సే దత్క_థ వినవలయు నానతి మని సరస్వతి 

పల్కిన ని ట్రనియె. ర్లి 
కాంత ము స్విన్న యా+క థ యీాకథయ నాలు, నమృవాచ్యతశోంచి+నట్టినామ 
జాతి క్రియాదిక+సక లపదార్థవా, క్యా ర్థాంతరము లవి + యవియ యందు? 

లయవి యిందు దత్క భకం'ు భీదంబు, పరికింప నొనరించెం + బడాపు నిల్వా 

ననునివి మొదల లైనోయట్టిభూతార్థంబు, (క్రీయలపట్టున నొన+8డించుం బడయు 

నిలువు ననునివీ యాదిగా 4 నలేభ విహ్య 

దర్దవచనంబు లైన! క&యాపదంబు గ 

లునుచుకొనుట యె వానియం+దును దలంప 

నోనుథాంశువిలాస హహోసివదన. 54 

మజియు (శోతృజనాపేమానుసారంబునం ద _క్రన్ని మితోపాఖ్యానంబుల నేత 
నిదియ గొంత విస్తారంబు నొంద గల దది చెప్పం బని యేమి (పథానక భాభా 
గం బింతియె కాన్రున. . కీర్ 

అనిన సరస(తి + యద్భుతం బంది యొ క్కి_ంత వివారించి 4 కాంతుం జూచి 
యారాజునకు నుము+ఖాస త్తి యనునది, తం డియు మటి మణి _సంభ నాము 
డగువాండు దల్లీయు + + నయ్యెదశే యన్న,నం 'జేమి సందియం + బదియు నీదు 
వేష్టావిశేషంబు చేతన "కాం గల, దని (బహ్మా పలి న య్యబ్దముఖయు 

క మిగుల వెజంగంది యంతట + నగుచు మారు సృష్టికర్త ల౬ నరు యః గలరు 

మదికి వేలసినయట్ల చేయుదురు గాని వట్టికైడ్షిమెలు వతు గట్ల జనదు. 
తల పెట్టకు డక నెన్నండుం గల నైనను మత్స [సంగ ౪ కొరణమున అ 
_క్రిలినట్టియీక థాస్టితి, యిల నిట్లవి ని నేరం దివియ 4 నే వై పాణున్ . ర్? 
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నింతమ్మాతముగాక + నిటమింద నీక థ, పృథివిమైం గలుగం ఊవ్చితిరి మిరు *. 

తొలుతన యిది (బహ్మావలన వచ్చినయద్కియన:గ 6 దన్తూల మట్టిదియొ యనగ 

నాజ్బుఖ పతిచింబ+వర్జిన యనలో సి, ట్రిచ్రైసక్రై పిడి సంఘ టిలై నన [వక్ 

కే వచ్చె నగుంబాట్లు నాకు మనలన నాభ, నన్ను మన్నించి యింక నై +ననుదడ 

మార లూరక యున్న నె*వ్వారు నంత, వినరు గాన గుప్తంబు గా+వింపనచ్చు. 

మ, అనుడుం జై పయిమాట గాక యిది యా+హో యాతే శ్ ంగారకో 

భనలీలాయశ మేరి క|పీయము స+పల్కు౯ మనోవ_ర్షనం 

బును నేకం బగునేని నాలుకతుదళ్ + ము క్కంటిళొమ్లా విలా 
సీని యే నమ్రద సంచు _బహ్మా నగివిం+ చె౯ మేలువూటక సతిన్.. 59 

“మ. భునయత్ని ౦బున న వ్యడంచికొనుచుం + గండాతీయు౯్ నాథ యే 

| మనినం నోపము నచ్చు-చున్న ది నుడీ 4 యత్యంతముక- నన్నిశం 

జెనక౯ రాకుండు చాలు నన్వు లని మై*చెం గాంతుమో:ద౯ా నిజ 

( _స్తనగుచ్చ్యపతిమల్లహ్లక దళ్ +ద్యత్క_ం౦దుకం బంతటన్. 60 

మ, అనయంబుం జల మొప్పగా మటీయు నా*యభ్రాసనుం డట్ల యా 

ఇను' మానుం డిది యంచు వాణియును వే4డ౯ చేరి తా నొక్కచే 

తన కంఠళంబును గాంగిలించి యొక మేత౯ గడ్డముక్ బట్టి చె 

క్కు.నం జె క్కానుచు నెక్కచన్నొన యురః+కోణంబుతో రాయయగన్. 61 

వరల. అతండు నేల పెనం౫ దోజలజాతీ ప ల్కెటు లున్న సి 

వతం (బ'కానీతి వూట నీమది6 + గాంవ్నీతంబ యవశ్యము౯ 

న్న్తిం (బెనన నా గాయ నున్న మచి తసత్క-థ పి కస 

మతమె య ట్రగునేని యేమహి+మం (బసిద్ధతం గ బ్లెడున్ . 65 

సీ వివరింప సకలన+న్తు నుల్మ పసిద్ది వొ గ్గాలమరాలంబు వగ్జాల మెల్లి 

దస్మయం వి ట్లుండ( + దనరు నీమది కస్కమ్మతే మైనయట్టిది + మహి వెలయునె 

యాక శాపూర్ణ్య మ+హారాజుకథ తావ, కీనశృంగారలీలానిమి త్త 

మనుచు మన్లుఖజాతే + మగును నవశ్యంబు, గరము (న రట 4+ గాలలయది 

చే, సకుం (బయ మని వేజు వర్ణింప నేల్క నీ విప్రుడు పల్కు_పల్కు_ స్వా భావకంబ 

పతులయనురాగలీల 'లే4పగిదివై న, వెలయః గోరియు దాంచు టిం+తులగుణంబు, 

న, అనిన విని యాభారతీబేవి యావారిజూననుం జూచి విరార లింతచలముః గొని 

సమశింప నాకు నాంగా దన చల యదియునుంగాక యారాజు వాలాయంబు 

గా ధరణిం బుట్ట నలం డంట.రాజ్నుంబునుం జేయు నంట. అతనిచరి| తం జట్లు 

ను వెలయం గల దట. ఇది సిద్ధంబు దానిసంగడిన నస్నదహాన్యకథ వెలయుట 

కు బయమంజే యనుటయు, నతం డీది మునువును నడి చెనుకనుంగా వెలయు 
mm రీ or 
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క్ల, 

నుడువకుండు. డని, '(పార్థించి నుడువ ననివించుకొని తన్ను. గనుంగొసి యిది యి 

ప్పుడు వారాంగనాపన్నంబునం బుట్ట నున్నయది. యందు నేతద్చోధశంక సెలు 

యే దని పలికి రంభ యనునది ఖ్ ఉందు బోయె దానికి. జంబ చెప్పన 

లయు ననుడు నప్పడంతి గడగడ వడంకుచుం గంబంబుముజుంగు వెడలి వచ్చి య 

డుగుల కెజగిన లే లెమ నీ వీకథ యెక్కడం దడవిన నాలా గెణుంగుదు గద 

యవి పలికిన నలువ నగుచు వీలాగు మణీ యెవంరు నే మిజింగదరు. ఈకథ 

యింక జెవ్పినట్టివారును వినినట్టివారును ధ్మాతియందు:. బు _త్త్రపొత్త) 

(పపౌత్తాదిబహ పహుుసంతతిం దనర్భుచుం జర కాలంబు (పచురసంపదభి వృద్ధికో భిత 

శుభ సాఖ్యంబులు గాంతు రిది యంతయు నానశ్యకంబుగ మదీయాశ్ర్వాదం 

బని పల్కిన. 64 

* సతి పతిం జూచి మొాచలము + సొగినం జాలును మోర లన్న ప ॥ 

వ్యయ కడుక్ నిరర్లళత + ధ్యాతిం (బవ_ర్టిలసిం డ టంచు నిం 

పతిక యిలంగ నవ్వె నవు 4 డచ్చటు వాని త దాళై చేను ని 

శీతిపయి ద్యాఠ కావురిని + జెందితి జన్మము వారకాంత నై. 65 

అని యోజన ంబునం గల్క తనవర్తన wee + దప్పక యుండద౯ 

వినువించి విచతజ్ఞా, ననిథానము  నిశువు రాజునకు ని ట్లనియెన్. 66 

కలభావీణి యనుపేరకా వెలయుచు నే నాణిశాప +విధిఫల మాలీ 

లల గడప నొదవె నంతట, నలినజుసదయో క్రిఫలము + నా కతనునై. 67 

శ కిగుడిలోనం (బాగ్గన +సమయమునను ar: జ్ర 

నాకు నిద్దివ్యహారసం+దర్శనంబు 

కలిమి వింటి గదా యది 4+ దలంచి యిపుడు 

(్రమ్మరంగ "రెం జేండ్రకు. + గంటి ననుట. 62 

అలరుచుం (బమదాశ్చర్యం, బులు మనమున. దనర వినయ+మున నుత్థితుం జ 

యలఘు వతు. డాబాలిక్క కిలం జా౭గిలి (మొక్కి- లేచి*యి ట్రని పలిశన్ .69 

క్, తొలుతటిజన్మమునందును, గలభాపిణి యనలం బరలి + కావించిననీ 
యలఘుచర్మితలలో న్యా తలంవున నొకవ_ర్తనంబు + దార్కా ణయ్యెన్ . 70 

చే, అనుడు 'నీ శేమి దార్కొా.ణ 4 మయ్య. జెప్పు 

య 

మనుచు నాన్ఫవుం డడుగ న4య్యతీవనలన. 

దగం గళ పూర్జుపనినచం+దము జపంబు 

తెజణప నాసభ్ ( బడినర్కీతియును చెప్పె. 71 
చెప్పీ యతండు బాలికకు. +జేతులు మోడ్చుచు నీదుబాక్న్వముల్ 



పంచమాశ్వాస ము, 119 
3 

ద్ విక సిక్సు నాధుండయుగ 4 + నున్న మహామహా. నాన్ఫవాలు నా ? 
“ప్పుడు నూడంలాం గలుగు + వింతయుం 'జెప్పుము సీవె నావుడున్, 79 

ఆ, త్నీతినుపర్ళ ఈ యేను 4 జెప్పిన నిశ లెస్స యుండ దది యజింగి + యున్న బారు 
మార లెల్ల నడిగి + ఏరు చెప్ప విను, మనియె శిశు వతండు + నాదరమున.?క్రి 

గ్రే ఆసభాపతిం జూచి యా+యమ్హయాడు, పలుకు వింటి న నృపాల యే+ర్చ్పజుపవలయు 
నాకు మో సేళ్ల మోన _ర+నముల నేత, దీయనావువ _రనములు+ జచెలియంబడల, 

మ, ఇది యేలోక మొ యేవురంబూ మణి మో ౪ పీ యాజబాల యె 
నది ర యా యేమియు గాన శెంతయును నాః జెందంబు వి భాంతత౯- 

శెదరళ “మూ గన్పడి యున్న వాండం చెలియం + సెక్సి వ్పీం చుకోవేళ ౫ 

ప్రచ యించాశను దత్క_ థాకథనల+లాభన్యవై చి తిచన్. + 70 

కో | భ్ క నజ్జ్ఞనపాలుం + డట్ల మా వేళ్ల గ బ్రద యన్నమాట సీకతయు నాకు 
నుగ (యె నెడలేద + యంతకంతకు నద్భు, 'తపుళథ లొదవ నిండాక ననఘు 

విం(మిం కొంత న+నృతాంతమివుడు మీ,విధ మింకం జెప్పెద+వినుము చెలియ 
న. గ ళాపూర్చ్యండ + నివె స్వభావుం డి, డి చ్చినయట్టిమణియును + శింగిణియును 

చే నములును పీరు (పథమాగ+మాదు లైన 

యట్టినలున్సురు మతే సత్వ+ దాతుం జాతం 

జతంస మదాశ యుండు రూ+పానుభూాతి 

యల్లయది యాశెబిడ్డ యూ+యరిదిశిశువు. 76 
చ. తే నగుదుం డన్గుజానయుండ + + తప్పక యట్లు మము౯ భజించి ముక 

జని స. ఈ డివ్రుడు + నాకడకుం. దను నట్లు నాదుద 

ర్భనమున సేద 'దేజి నని + జాయయు. దాను ముదదు తంబుల౯ 

దనరుచు సిట్టు ముందట న+తం డిడినాండు పసిండితొట్టితోన్. 77 

. దీసిషేరు మధురలాలస యనం బరయ నని యాయాపెళ్త్లవారి నందజిం జూవీ చె 

వీ యది యంగ దేశంబు నగు నివురంబును [గ్రముకకంఠో _త్తరనామభేయంబ చే 

జసియిగచినదియు. గాసారవురంబ యది యిచ్చటి కనతిదూరంబున నున్నయ 

ది యస్నియు౧ తెస్పనేల ఇరనుమాట యొకటి గల దని యి ట్రనియె, 7§ 

అజుడు వాణికిం జెవ్బీ*నట్టి యాకథలోని, నారిపేళ్లును వారివ_ర్లనంబు 

బొకటియుం దప్పక+యుండ మాసే పేళ్లును మావ “క్రనములు నె మదికి విగులం 

బరమాద్భుతం బానళ+ర్చల ఛారదావద, న ప్రతిబించాదనామకర, 

కల్ప నాశేళ్ని ప'కారమా( త్రము లైన, యస ధాఖ్యాన [కళ+యాదికముల 

జే, గోడ నెందు నోొకింత వి+జ్ఞోడుపడక 

చం Re 

(BS 

శా 

la 

~ 
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గో 

నడుము దత్క_థలకును వి+ఘ్నుంబు సేయ. 

జనమి యూరక యుంటిమి + వినుచు మేము. 79 

. అంతట దత్క-థతుదవృ, తాంతముచేం దీతె మాకు + నాసందేహం 

బంతయు ననుటయును మహీ, కాంతున కిట్లనియె నతడు + గడు చోద్యముగాన్. 

. అజుండు ౫ చెబ్ప్చీనకథలోని+యట్ల తండి 

యాండుమూనిసియును మగ+ వాడు దల్లి 

యును మహీపాల నీకు నాాయుల్లమునకు 

నిది వెజు గొనర్చుచున్నది 4 ee జెప్రుమ. §1 

* అన నాకును ద ద్యాక్యం, బనయము చిత మగుచున్న +యది యాశిశు వా 

త్త నెటుంగనియది లే ది యనుఫానము చూడ నడుగు + మది న | 82 

| ఆనాక్యము న బాలిక యావనఫలకథోయు నవిది+ తార్థము లెందుఃకా 
భావింప నొకటి పాసయఫ౯ భావి యగుటన మొద లిది వినం దగు. చెలియన్. 

| అలఘ్మ వతు డవుడు కృతాం, జలి యె యాశిశువుం జూచి 4 సర్వము ఏకుం 

దలంయపంగ విచితమ ౦0మాఖభూ, తలపతిజన, ము తెజంగు + దయం దెలుప దగున్. 

* మున్ను నీకౌరణంబున సక శాపూర్ణుకథాకర్ల నఫలనుహా త్త షంబు వింటి బదంపడి 

యిట్టనాజపంబునకు ఫలం బె నయితనికథ వినికియు నీక్ళపనే కలిగనంతవమూ[ తం 
స్ట. గాక యాకల్యాణచర్మితుని _(బత్యమ్షంబు మూాడంగంటి నత్యద్భుతం బె 
నయోాతసనిజన నృ _పకారంబును సవిసార ౦బుగా సానతి యిచ్చి నన్నుంగ తాని. 
జేయు మనిన 4 నమధుర లాలస యి ట్లని వినువించె. క 

. భూవిబుధో త్త క + నీను మృగం దవ్మా వానగేహమునకు ము 4 + న్నట్లు వచ్చు 
నవుడు మణి స్పంభుం 4 డనుసిద్దుండును నుము,ఖాస త్తి యనియెడు+నతనిసతియు 
నాతోడిసంభాప+ ణమున వర్తిలుచ్రుండి, రెటులసదు దగ నని 4 యేర్పడంగం 
దత్సూర్యనృ_త్త త్ర మంతయు. చెల్లి యి టను, వారలు యోగ హన ధ దనమున 

 నమ్మహోశ _క్ర్ఛవనంబు+నందు. గొన్ని 

నాళ్లే విజిలేం [(దియతం (ద్రవ ర్తి ర్రిలుచుండి 

రదియు se జెలిసినోయదియ ౮ యంత 
వా రచటు వాసి చని యొక్క_+వనములోన. 86 

కే. రతిసలిపి రందు సిద్గుుడో+యతివ సీను, వ్రరువుండన వుగమ్సు నారీత్వ+మునుభజింతు 

క. నీ 

థి 
నే ననుచు మప పరీతర+ లేచ్చ బలికి పలుకుటయు నం న+జలజము ఖయు, 

(re (స్త్రీ తాము స్ వెందుము పురు వతంము సేం దాలు నని నిజ పియుం బలిెక్ర౯ా 
నట్ల వారల, _స్త్రోత్వ్యము స్రరుహత్యము విపరీతము లయన్. 88 
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మానినీవృ_త్తము. ఎక్క._డనుండియొ క'ల్తెను సిద్ధున + సేమజుసాటం గృశోదరము౯ 

eb, 

య 

ళో 

తీ 

24 లో 

ల 

బొక్క-పుగుబ్బలు గొప్పపిజుందులు + సోగకనుంగవ యొప్పిదముక౯- 
జక్క-నిముద్దుమొగంబు నితాంతలసత్క_బరీభ ర వై భవము౯ : 

మిక్కిలి గోమల మైనశ రీరము + మోటు నాండుదనంబుపసల్ , 90 

, చాణ నద్భుతముగ + నాలలితాంగియు, ధన్రనిరూ పొకింత + దప్పకుండం 

బూనె నావణంబ 4+ నూనూలసమిోసలు, గుజుచపల్లజడలు + కొమరు మిగుల, 

, నలుప్పుగిలుప్రు దంప+తుల కొకప్పుడు దడంబడును గాని యెట్లు యెడల నట్లు 
౧౧ 

జగతీ నాయసందనము+మగతనమునుదడం, బఅచుకొనుటయుందు? నెబులగంబడదు. 

స్త్రీత్వవురుపుత్యదశ లి చెందు వేళు వారి కొండొరుపె దృవ్ని+న రిలుటను 
దారికి నుండొరుచూనులొం+డొరుల కట్టు, భావనయె[ పథానం బెట్టిపట్లనర య. 

అమ్మయిం బరస్ప+ రాకృతివ్యత్యయం; బగుటం జూచికొని మహాద్యుతంబు 

హృదయమునవహించి+ రది యేమిమాయయొ, కోయటంచువారుగొంతతడవు. 

అంతట నానుముఖాస త్తి యాత్మలోం దస్నిమి త్తంబును 4 దలంచుకొనుచు? 

దననాథువదనంబు + గనుంగొని యిప్పు జే ననినట్టిమాటమ+హ త్త (మ యిది 

తప్పను మును జరత్కా-య మే నలశ క్రిసన్నిధి ఏడ్కొను+సమయమునను 

నను సత్యవ చసంగా + నునరింస నాయమం (యార్థించితిని వృథ + యె చన దది 

. శాసన స్తంభలిఫిరీతిం + జర్చ సేయ, ననిన విని యింక నేమియు + ననకు మెద్ది 

యాడంబోనంగ నెబ్హానొ+శయనుచుంబలి క, నమ్మణి_స్పంభుండు భవిష్య+దర్థవశత, 

అట్టు పలికి చెండియు ని టనియె, 96 

.సీకు గర్వంబు గాకుండ + నాకు చాకు 

కాజణుకు నీకూటమిన గలు+గుటకు నీకు క 

వరము లిచ్చినయ వ్యాణ+ వాక్య మెటు 
9 ౧౧ 

ఫలితముగ నున్నదియొ యెందు + బదర6 జనదు. ర 

. అదియును గాక యంగనల + కంగజసంగర శేలిశాపిశే 

నదశలయందా నెక్కుుడెంట + సౌఖ్యగతుల్ వముగవారికంశ నా 

కిపయు నెజీంగికో సివు డ భీస్టము గావున సిట్టు లుండం గో 

ద నొకకొన్ని నాళ్లు విహా+రింవుము నీవును బూరువాకృతిన్. 08 

అనిన విని నుముఖాస త్తి యూయనఘు సీ "వేరూపంబున నుండు మన్ననీదు వాక్యం 

బు నాకు జేదవిధిసమానంబు గావున సీపల్కినయట్ల చేసెద నని తథు_కృ పకారం 

బునం దనవ్రరుషరూపంబుతోడ నడువుచుంటె మణి_స్తంభుండును నట్టినారీరూ 

వంబున మదన క్రీడలు సలువుచుండె నప్పుడు దమనుముఖాస త్తిమణి స్తంభ నామ 
ద కరిక డన చంంంబంలవెంబడిన ఏీడాటుగా సంశేతంబులు చేసికా 
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ల 

ల నయారామ్మపబేశంబులు వ దనసింహంబు నాకర్షించి తదారూ 

థు లె డానియ ఖేస్టసంచార వేగంబునకు సంతసిల్లుచు ర జ. జరియిం 

చుచుండి యెదుట నొక్క_వుఠరంబుం గని తనహా సృదయనల్లభున కి కిట్టనియ. 99 

క, వుర మల్లడె యద్భుతగో, ఫుర మె వరణమిపులసితవుణ్వ స్రీ నూ 

వురమై 'విభవములకుం గాం వురమై శోభి లెడు న్మ్గ+మున గనుంగాంశు. 100 

చ. కలకలహాంససారసబక క పముఖాంబువిహంగమండలీ 

కలకలనాదలీలం దన కె రవతామర సాటలవ్మీజో 
కలకలమాన సాభ్యుదయ? గర వముల్ సదిగా ద టంచుం దాః 

గలకల నను చున్న పరి ఖావలయంబువిధ ంబుం జూచి తే. 101 

క. ఈరమ్యుపరిఖనడుమళా, సార ప్రశ ్రంగములతోడ + సాలము పద్దా 
కారత నొప్పంగ నిది కా సారవురం బండు కొలని+వావస్పున నునికిన్, 1089 

క. తోరణము లిం దధనువ్రల, తో రణము లొనర్బ నొప్ప్వు+తోరవుబుగముల్ 

సారవురీతుల నీశా సారవురీతులకు రావు + చర్చింపంగన్ . 108 

ఉ. తోరవువన్నుసంపదల+ తో రమణీయత నొప్పు నిష్పురం 
బేరమణుండ రత్న ఖచి తోజ్జ (ల సౌధవిహార౭ిణీసక 
ర్బూరవుఏటికారుచిర+ భూరినుగం ధస మేత వాతసం 
చాలకృ తా విదూరనుర+సంపదపూర్వమనః_పమోద యె, 104 

క. ఇ్రచ్చోటికిః దొల్లియు చే, వచ్చి యొబుంగుదును దీసి+ె. భనమహిమం 

బచ్చెరు విందు వసింపంగ, నిచ్చ యగుచు నున్నయది య+ధీశ్వర నాకున్ .105 
క. అని పలికి యంతటను డీ, నిన దిగవలయు నని యవుడ + చేలకు డి 

దనసింహూవాహనము. బ, టి నిజేశుండుం దాను దాని + డిగి నడిచి చనన్ .106 

వ. అస్పట్టణం జేలురాజు సత్వ జాతం డనెడువాండు వాహ్యా?ం బోయి తిరిగి 
యరుగుదెంచుచు నావూయటోండిరూప పలావణ్యంబు లాపోవక నిక్ని వే వసుం డ్ 
నిరీషేంచి తదనంతరంబున. ' 107 

క. ఒంటనిరాజుల గప్పము, గాంటి౯ా మే లేర్చి కలిక్రి+గు బ్బెతలను నవా 
రింటం గల రంతకంె3శును, గంటికి నిం (మ నవాలుఆగంటికా గంటిన్, 108 

క. అనరాదు గాక నాయిర టన కా డిటవంటి చెలువ + నాకంబునః NX 
ల్డునె చెప్ప చేల సకలా, వనితలనాయకులయిండ్ల 4 వనితలనుదుల్, 100 

క ఆసిద్దునిసంబంధం, వీసొందంె ెకనిధికి + నేరీతినొక్షో 
దోసం బి ట్టటు భావన, చేసిన” చెలియుదము వార చెప్పిన నింకన్, 110 

మ, అని చింతింప యద్శచ్న నచ్నాలున తన్నా వేళ సీవీ లచినకా 



చా 

న 

sil. 

పం చ మా శ్రా స ము. 198 

క్కు_స చాంటించి గుదించి చి త్తరువుచా+గుల్ మజ నాడించె శో షా 
భనతిద్వబ్లన వల్లదగిమరుచి+ స్బాయత్కిరీటంబుతోన్. 111 
ఇమ్విధంబున ఘూటకంబును మనెకింతవడి యి టట్టు దొక్కించి యాశించి కించి 

నుదంచితరత్న కంకణ కేంకారంబులు కందళింపం గందం బప్పళింపుచు సిలివి 

2 112 
: కేయూర మాణిక్య+కిర ణముల్ మెజయంగ ౧ జెలికానిమూ(ప్రున( 4 జెయ్యి. జేర్చి 

రత్నాంగుశీయకళ పభ చుేరములు వాట, గేలిపద ౦బు శం+గల( (దిప్పు 

లలితదంతాొ గ కాం+తులు దొలంకలు దండ, ధరునితో రి త్తమం+తనము నడవు 

తెలినన్వుడాలు నొ_త్తియవుం జె "కట్లం బెంపం నర సచివుతో + సరసమాడు "౪ 

. మణికిరీటంబు చాలించి + మగుడ దిద్దుం దళ్గుకుకొనగోర మీసలనులి యడల్పు 

నాచకోరాత్నీ తనుజూచయటరసి యరసి, భావజవికారములు కడు బరిఢ పల్ల, 

ఉ. కంతువికార మోకరణి + గాటముగాం దనయందుం (బన్ఫుట 

(కాంతి నున్నచో నొక (డు + కానుక యిచ్చిన పూవుబంతి న మ 

పోంతరనీమ నద్దుకొని + యామృగలోచనం జూవెం దాన న 

కాంత యొకింతజాజుచను+కప్పు ఘటింపుచు మోము వంపలోన్ , 114 

. అంత నశెషంబుం డిసి ఈ నొక్క_రుండ యాసిద్దునిం జేరంబోయి మహాత్తా మోర 

తెచ్చటనుండి నచ్చితి కందు బోవుచున్న వారు మోనామణభేయంబు లెపి యి 

న్వనిత నీ కేమి యగు నని యడిగిన నతేండు తమవచ్చిన తెజింగు చెప్పి యేమ 

బశ _స్తంభుం డనువాండ నాపూంబోండి నుముఖాస త్తి యనుపేరం బరణు నని ప 

లిక యిది తనభార్య యని యెణీంగించిన సీకురంగలోచన యే తెజంగుననెన 

సన్నిధి నున్నం జాలు నటమిోాం:ద భాగ్యవశ ంబున నైనయ ట్ల య్యెచుం గాని య 

సి చింతింప్రచు నతం డతనికం గపటవినయంబునం నృృళాంజలి యె. 115 

. ప్యాదయము రంజిలంగ మిము 4+ నెంతయు భ _క్రీని. గొన్ని నాళ్లు మూ 

సదనమునందు నుంచికొని + శక్త గ్టనుసారకృః పణబారసం 

పదం బరిచర్య చేయుటకు + మామది నున్నది వేడ్క. మోర లే 

తదభివుతం బొనర్చ్బు టుచి+తంబు మహాత్మ శ్ర సిద్ద శేఖరా, 116 

అనిన మణి_స్తంభుం డం, గనవదనము జూడ నట్టి + కాసి మెందుం 

జీన మన శేపూ యని భ్క _ర్తను బలి₹ె౯ నగుచు నాకురంగోతణయున్ . 117 

ఆకీతి ననువుతించిన, వారలం దోడ్కొ-నుచుం జనియె + వననుభావర్శు డిం 

పొళంశుననముణిమయశివి, కారూఢులం చేసికొని బ4జాలయమునకున్. 118 

తే, ఇట్లు దోడొ్కొనిచని కరం+బింవుమోణు, నట్టిమణిగేహములు మైండి+పక్టైమంచ 

ములును సొమ్యులు పరిముళ+ములును జెట్సికాజనంబులుం గడు నథి*+క ముగ నిచ్చె. 
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న చ్చెలువను దనయొద్దకు, వచ్చుట కడిగించెం దగిన వారల చేతన్ . 190 

ఆ. ఆలతాంగియు దన + కప్పటి కొక్కి త, గర్భజననశ ౦క + గల దటంచుః 

జెప్పి సీద్దునుతుని + సిద్దున కీక యేం గలయ నన్యు ననుచుః + గడవివుచ్చా. 12] 

కం ఆవారిజముఖ కంతకా, వేవి భుదయించెః జిక్కె + నెమ్మేను గడుకొ 

భావము మృద్భతుణవాం, ఛావ రన చెందే గర్భ+సంసూచనగాన్ , 1929 
కవిరాజవిరాజితము. 

కడు గృ మైనసనాఖిని మధ్యము. + గన్లని కన్గని యము బలం 

'బెడలంగం జిక్కె-. గరం బవు డంగము + లెల్ల దదీయకృశ త్వముం బోం 
గడయటయుం బాదలెకా గఠినం బగు కాంతచనుంగవ మున్నున దా 

బడలదు తత్సరిప్రుస్థ్రితణీం గనుపట్ట మొగంబుల న వ్యైదవన్ ఫ 128 

మ, కడుం దోరంన్రబయోధరంబులమొనల్ + గప్పారుచుం బర్వున 
పుడు తద్య _క్త/నుధాంఛుబింబ మునయం4బుం బాండుర శ్రీ గనం 

బడియెక౯ గా _రక పూర్ణమాతిథిబ ల౯ + ఫానించిచూడంగ నె ౪ 

య్యుడను౯ స్థానగుణంబునం గలుగ వే + యెమేమియుం జ్మితముల్. , 124 
జే. అంతం గడు గాను పొదలె ర+త్యాశ వదఆ : 

వళులు విరియంగ. బాజెం ఊరలంత మజ 

నాభి ఏకసించె గతులమాం+ద్యంబు మించె 

సతికి (బొద్దులనెల వొచ్చి + జడత హాచ్చె. 125. 

క, ఈరాజో త్రము డంతట్క, నారమణికి నుద్భవిల్లె థీ నైదుగహాంబుల్ 

సారగుణత నుచ్చస్థా, నారూఢిం దనర భ వ్య + మగులగ్న మునన్ 196 
నీ సకలదిక్కు..లను (సన్న త గాసన్పిం చెం జలువ నెతావిగాడ్సులు చరించం 

గునుమవర్ష ౦బు లోకుల కద్భుతము వేస్కెకుభలీల దిన్యదుం+దుభులు మోస 
సర్య్వామరులజయ+శ బ్బ్వముల్ వలసి ల్ల బరలోం చెతాగ్నులు 4 (పజ్వరిల్లం 
బరవముసాధుజనంబు+ భావంబు లుప్పాంగెం, గలుషచారి తుల+బలిమి గం” 

తే, శ "ర్యగాంభర్య థెర్య సౌ+ జన్యసీతి, సత్యకీ _క(పతాపాది+సకలనుగుణ . 
వుంజర ంజిప్య మాణభూః భువనుండగుచ్చు నిమ్మహో రాజవరుం డుద4+యించునవుడు, 

నం (బహ్మదేవుం డితనితల్లిదండులకు నాగంతుకంబు 'లె నవ _ర్హమాన_స్త్రీత్యవ్రురుభ 
త్వనామభేయంబులు మూడక సహాజ _స్త్రీక్వవ్రురువ త్వ నామ భేయంబు లవలం 
వించి యన్విధంబున నవ్విభునకు మణ_స్తంభుండు తల్లి యనియు నుముఖాస తి 
తం చేయనియు. బలికినవాం డతనివాక్యంబున కన్య భాభావశంక' గలే ఆ. 
_స్తంభుండు ప్రుత్రోోదయం బై నయనంతరంబ తనతొల్లిటిమగతనంబు తన 
కును నుముఖాస_త్రియాండుతనంబు నుముఖాస త్తికిసి గలుగునట్టు నాయన 
be నో క 



. అంతం గళాపూర్జ్యం+ డనునామ మితనిక్సి నిడియె నాసిద్ధలో+ శేశ్వరుండు 

పంచమాశ్వాసము, 125 
3 

% 

డన తిలుగ యోగాభ్యాసభానురు లగుచుం గాసారవురంబునన యున్న వార 
లీరహస్యంబు వారివలనం దార్కాణగా. బెలియవలసినం చెలియుం డని పలికి 

యి ట్ర్లనియె, + శల్య 

“7? 

* ఎప్పు డితంకు దలి నుదణయించెం గరంబు విచి తలీలమై 
య (eas 

ప్పుడ గవి యావనము + యావన మెప్పుడు గళ్సె నిచ్చె దా 
నప్పుడ వచ్చి యొక్కమణి + యమ్లులు విల్లు స్వభావసంజ్ఞతో 
నుప్పెడుసిద్దు డిందు. (బథ+మో త్తమభావము గాన రెవ్వరున్ : 190 

అప్పుడ తత్పట్టుణాధీశుం డతనిస, దోోయావ నాదిమ+ హాన్నతి విని 

యిత. జెవ్వండొ మహాద్భుత వై భ వుండుదివ్య్రువురుష నర్యుండుగా+బోలు నితని 
తల్లి నే నితరసా+ఛారణంబుగ6 జూచ్చి కామించి పాపంబు 4 గట్టుకొంటి 

. నిపి మజణువ6 జేయ దగు నేమి 4+ యిచ్చి యైన 

ననుచు నాసాధ్వికడ శేష, యమ్మ మిము 
నతు కొన రించినట్లినా+ యెగ్టు లెపి 

గల్లిన. గృతార్గచి త్ల వై + కావు మనుచు. 180 

తల్పిగయంబుగా నితనికి నిజాధిపత్యం జెల్ల సమర్పించి తాను మంతీ యె కొలి 

చి యుండె నని చెప్పిన నలఘు[వతుం డాభాలికం జూచి స్వభావుం డనలబరయు 

నాసిద్ధుం 'డజెవం6 జేవికారణంబున నమ్మణియు శరచాపంబు లితనికిం చెచ్చి యి 

చె నని యడిగిన నడి యి ట్లుని చెప్పె, 1 181 

ఒవి పవర యాస్వ+ ఛా వాఖ్య సిద్ధుండు, విను నుముఖాస _త్తొజనకుం డాతం 

డావు త్రి) జనియించి+నట్టివిమటం దన, కాంతను విడిచి దే శాంతకి యయి 

తిరుగుచు మాహురీప్రరమున తెంచి యందు దత్వా లేయు + నఖలయోగ 

ఏిద్యార్గహ స్య కో విదుమహామహాు( దప, శ్చర్యచేం దనకుం (బుసన్నుం జేసి 

+ కనియె( దత్క్భృప చేత 'యో+గ్మపకార 

ములు సమ_స్తంబు తద్యోగ+విలసనమున 

భావ మెప్తుడు దననయందు. + శాదుకొలువు 

చునికింజేసి స్వభావాఖ్య + యొనర( దాల్చె. 189 

అనుడు వినయ మొప్ప + నలఘ్ము వతుండు గే, లొగిచి సకలబోధ+మ్ములకు నిధివి 

వి ఇెబుంగనియవి 4 లే వెవ్యి 'యోగముల్, చెప్పవలయు ననిన + శిశువు వలి. 12 

విమలాత క వినుము (పే, _స్తము జీవాత , పరనూత 4సంయోాగము యో 

గ మనం దదంగము 'లెనిమిది,క మమున వినువింతుం దత్స్యః కారము దెలియన్ స్ట్ 
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సమాథధు లనం (బసిద్ధంబు లై యుండు నందు నెక్కటొకటి యనేకభేదంబు లగు 

నవి యొజుంగించెద వినుము. 185 

మ, యమముకా సత్యదయాతుమాధృతిమితా+హో రార్జవ బహ్మచ 

ర్వము ల_స్తేయ మహింస కౌచ మన నొ స్పారు౯ భష తీనురో 

_తమ యందు౯ దశభంగు లై పరుల బధం బెట్ట కింపారు బాం ౪ 

కేమి సత్యంబు పఠ్వార్డి కోర్యమిం దయా ఖ్యం జెంప్రు మోటుం గడున్ 186 

క. విను మురులతప్పులందు౯ా , గనలక సెరించి యననికి + శుమ యనం బరలసకొ 

ధనబంధువియోగాదుల,కును హృదయము కలలమికినిశగొజలు ధృతి యనన్. 

క, ఎనిమిదికబళంబులు యతి, కినువుడి వనవాసి కతని + కీనుమడి గృహికి౯ 

విను లఘుఖోజన మితరుల్క, కనభఘ మితాహార మనలో 4 నభినుతికక్కు_న్, 188 

కే, విహితక _ర్షంబు ఇందుగావించు నెడల, మటీి నిమద్ధకర ౦బులు 4 వరు టె 

వాజ్య నఃకాయకర ర్మహవర్త రనంబుు సూవె యార్టవమన మహీ హనురవశేణ్య. 189 

నీ సన్నా చ్యసికిన (బహ్మోచారిక నై నైఫ్థీకుం, డగంవనస్టునకు నో+యనఘచరిత 

స్త్రసంగమంబునో 4 దికరణంబులయందు, నొకేయప్పుడును జేయకునికి (హ్హా 

చర్యంబు బుతు కాల భా ర్యా భిగ నునంబు, దక్కి నబోంట్లతోం + దదింహోర 

మును మానుటయు గృహ న్థ్గునకునుబహ్మ చ ,ర్యంబిశన_స్తేయ మనల నందు 

శే, శౌర్య మెజుగమి యెపుడు సేజంతునులకు ' 

చె స్తనర్బక యునికి యహింస యన 

కౌచ మన రెండు తెజంస లై + శాశ్ర్రములను . 
చాన్యామును నాంతరంబు నాం (_ద్రైణుతి కెక్కు_. 140 

ఆ. అందు చాహ్యశౌచ + మనం మృజ్జలములం జేయంబడినయది (హసిద్ది శెక్కు... 
నాంతేరం బనంగ + ననఘ ధర్మమున గకార లయకు. 141 

క. ఏను నియమంబులు పడి తప మును సంతోషా _స్పికత +ములు చానేవా 
ర్చనసిద్ధాంత శ వణము, లును (హీయును అప ను [(వతము ననక్. 

శె, Mr "కాయ ' 

శోవణము సేసి తపము సంతోస మనల 

సిప్పుడమి లాభమును గల D హృదయవృ త్రి 

నదియ చాలు నంచునికి ను 4 మనఘచరిత. 143 
క, విను వుణ్యపాపములు గల వనియెడువిశాంస 'మెద్ది + యది యా _సిక్యం 

బనం బరలస౯ న్యాయార్థిత, ధన మరుల కొనలు టొప్పు + దానం బనయన్. 
క ఈశార్చన మన' హరిం బర మేశుం is + నెవుడును రాగా 

. చేశానతపింసా| పము ఖాశంకలు లేనిహ్నద(-చోంగస్టితియున్. 145 
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వెదికలా వైికళన రొనలకు దూర, మగునింద్యక ర్య ంబు+నందు లజ్జ 

యెయ్యది యది నుమ్లు 4 ప్రాశబ్బనాచ్యంబు, 1 విహితసదాచార+ విధులమిగా(ది 
(స. మతి త. + (బిస్ఫుతిశిక్కు_నుు, వేదభాహ్యాము గాని విమలమం, త sy 

మును గురూ _కృమాన్ష్యమున జవించుటయు న, ధీత మగు శ్రుతిస + తీతిహోస 
ముఖ్య వాజుయంబు 4 + మునుకొొని యావ ర్త నంబుసేంత జప మనంగ బరలు. 
ఏనుము విశిప్లాశారం, బును థర ర్భప్రముఖనిఖలః వ్రరుషార్గకరం 

బును నగు ముషహాసోకక మనఘాత్త క సు పసిద్ద ఖీ మగ వత మనలోన్,. 147 
ఈయమనియమంబులు గల, వియుతు. డధి కారి వనుమతీనురవర న్స 

(శేయస్క_రాసనపా, శాయామాద్యు _త్తీర్మ హఊహయత్నంబులకున్. 148 
అసనంబు అనేక శేదంబులం Wes రిల్లు నం దు _త్రమంబు లయినకొన్నింటిని 

+ వినరించెద. ) 40 

» 
2! ద 

యో 

న 

సీ 

స్త 

వినుజానూర్వంతర భా, గనివేశితపాదతలుండుం + గడు బుజుకొయుం 

యును నె నె కూర్చుండ యో యనహఘాత తక వెలయు స్వస్తి సి4కాసన మనలోన్, 

వామసృృస్థు వార్చ పనునన + వామగుల్భ 

మమరం బార్యా సంతరమున గల్భాంతరంబు 

నునిచి hs దృథా+సనత నునికి 

యమలసణ గోముఖాసన + మనం బరలస, 151 

దథీణపాదంబు + దీ ణాంక మునన, దశీ ణాపాదంబు + దడీణాంక 

మున నిడి యిరుగేలు + వెనుకగా పడ్వడ, నిగుడించి బాట వేళ్లు + దగులంబట్టి 

యురముమెం జుబుకాగ+ మొనరంగ హాత్తించి, దృష్టి నాసా గను?స్థితము కసి 

యుసిక్ పద్థాసన + మన నొప్పు నిందుంగొం, ధణు: చిబుక వ్యన+ స్థానియనుము 

చప్ప రొకకొంద అూరున్కుసితిం గనం దగు 

దోయి యుత్తానముగ నిడి 4 తొడలనడువు 

నట్ల పాణులు సిలివీ నా+స్యాగద, అప్పి 

యగుచు -నునికీ పద్యాసనం + బం్మడు బుధులు, 152 

అనఘ తుద జెవ్పినట్టిప ద్తాసనవిధి 

యందు జాబుకా(గమును హృద+యమునం జేర్చి 

రాజదంతమరాలంబున + రసన చేర్చి 

వాయుకర్షణ మొయ్యనం + జేయనలయు. * క్రి 

డితొడడు వామపదం, బిడి యితరముమోాంద నితర + మిడి నిశ్చృలత౭౯ా 

గు కుదుక. కూర్చుండుట, స్రడమిక” విరాసనాఖ్యః + చవర మహాత్మా, 

డబ ఆవాల. ఒ pt మ నిడు. టం దం అక 2 | 
ఉపాధి దగ నారా దం లె గ ల 



128 క.ఖా పూ ర్గోదయ ము 

క్త 

యుండ౯ జానున్రలందు బూసస్పి వివృతా+న్యుం మ 

శ్రుం జె యుం డెకునట్టయాసనము మిం+చు[౯్ సతవాసం 5. క మె. 155 

తనగుల్భంబులు రెండు “నంటి యుగ + ధ శ్చేవనీపార్శ గవ 

రన నుండ౯ ఘటియించి హ_స్తముల ద+త్పార్భ రంబు లత్యంతయ 

త్న నిరూఢిం [(గహి పీయించి వర్తిలుట యో+ధ ర్థాత్మ భఛభదాసనం 

బనం _బఖ్యాతి వహించి యుండు నది స ర్యాలో గ్యదం జెహ్పుున్. 156 

తగ మేహనంబుదై స, వ్యగుల్భ మిడి దాస్నిపై. ద+దన్యం విడి గ 

ట్రెగం గూర్చుండుట “ఈ యోభ్య వ్యగుణా ముక్తాసనాఖ్య +మై పెంపొందున్ .15/ 

కొందజు నల మని కొందటు వ|జాసన మని 4 కొనియాడుదు డిం 

ఫొందంగ దీనిని మజియొక కొందణు గుప్తాసన మనుః+కొందు మహాత్మా. 158 

కరతలముల్ ధరి తిపయి 4 గట్టిగ రెండును నూాంది వానికా 

ర్పరముల నాభిపార్శ (ముల + + బన్పడ నాని శరీర మెల్ల నం 
బరమున దండలీలం నను, పట్టగం జక్క_ూలం జాగి యున్నా ను 

మరయ మయూరసంజ్ఞ మగ నాసన మోధరణీ శేసురో తమా. 150 
* జగతియెం బాదములు రెండు 4+ జక్క. జూచి 

యి 

పాణుల దద (గ్రములు బిగబట్టి నుదురు 

జానువుల జేర్చి యున్కి_ 'యో+సాధుచరిత 

తాపసేం దులు పశ్చిమ స్థాన మండు. 160 

ఈయాసనములు మిక్కి_లి, కాయలఘుత్వమును సకల4+గదనాశ నము£౯ 

జేయుచు భాపనికాయము, పాయందోలుచును బరంగు 4 భవ్య చరితా. 161 

సీ. థాతసీలిక పాల భాతిన తిస్తోట్సి కములు నాళియు నాగ + నమరు యోగ 

ih 

షట్క-ర ముల దేహ+సంశుద్ధికలితుం డై డె, పరల సీ చెప్పిన భదసింహా 
పద్శాసనాదులం + బరిచయం బవురంగల (బణవసంఖ్యా భేద+గుణనిరూఢిం 

గొవురొందుపూరకకుంభక ేదచకం, బులవిశేషంబుణోం 4 బభాలుఫ్రమోాణు 

. చున్న యట్లి పాణాయామ + మోమహాత్మ 

సలుపం జలుపంగ మారుత+జయము గల్లు 

నంతకంతకు సంసిద్ధి + నతిశ యిల్లు 

నాండునాంటికి మేనిలో + నాళు లెల్ల, 162 

, ఏను నుపానంబునకు "రెండు* వేళ్ల యెడను 

జై నెసంగుపావకునియున్కి +పట్టు నకును 

జె ఐతొమిస। వేళులు షాటిదాకను' 



గ. ఉండు. దనుఫున డెబ్బది రెండువేలు 

పంచనూ Eas సము 129. 
> 

నాడు లొకటియు నూణు గ+ణ్వంబులందు 

నందు: బదునాల్లు (ేస్థంబు + లందులోన | ర Sey, క్త 

మూండు నుతి శెక్కు. నందును 4 ముఖ్య మొకటి. 164 

న. పదునాల్దునాశులలోపల సరస్వతీ పముఖంబు 'లైనయేకాదశ నాడులు, జివ్వు 
గ్ బు హ్ 

దిన్యాపారకారణంబు లై పరంగు నిడావింగళు లనునాడిద్యయంబు వామదశ్నీ 

ణనాసార౧ధథగామిను లగును (బాణాయామసాధనం బె [పవ _రిలడుం (బి 

ఛానతమం జైననుషుమ్నాహ్యయనాడి _బహ్మనాడి యనం బరలసచు 'నాడీకం . 

దమధ్యన ర్హిని యె (బహ్మరంధ్యగామిని యము యుండు నందు. బవనంజుం (బవే 

శింపంజేయుట యుత్తమయోగం బనం బరణప నింక (బ్రత్యాహార్మపకారంబు 

లు విను మనియి ట్లనియె, . 165 

సీ 

5 సః 

ఇం డదియార్థములందు + ని౧| దియంబుల( (బవ, _ర్టిలనిక కుదియించి తిప్పుటొకటి 

యవియందుంజరియిం పోనదిసమస్పంబున్యాత్మ యకాగమననులోణ4దలంచుటొకటి 

నిత్యకర్మంబు లన్ని యు నాత్మయంద సం,తతము చి త్తముచే నొ నర్చుటొకటి 

తనువున గలసదు? నెనిమిదిమర సీ; మలం [గమంబున గాడ్పు + నిలువు కొక టి 

. యోగళా స్తశీలంయుతులు (ప్రత్యాహార, ఛేదరీతు లనుచు + నాదరమున 

సాం పచాయక ముగ + సలువుచు నుండుదు, రోననుంధ రాను+ రావతంస, 166 

పొాదాదిగా జాను+సర్యంత ముర్వి యు, ర్యా వ్ట్దిగ ఈ బాయుహర్యంతే ముదక 

ముద'కొదిగా మజ 4 హృద యాబ్దపర్యంత, నుగ్నియగ్న్యాదిగా + నందుమింద 

భూమధ్య పర్యంత+ము మరుత్తు మరుదాది గా మూర్షపర్యుంత 4 మోమహోత్మ 

నభము వ రిలు దా+నక మది యెదు ఛా, వింపంగా వేజ్వేజ + విహితగతిని 
అంటి C౧0 pm 

. ఛాత ్రవిష్టురు.దెళ స దాశి వాఖ్య 

వై నతములం బృథివ్యాది+త త్త పంచ 

వనమున ధారణ మొనరింపం + గా వలయును 
(బణవమునను (చాణాయాను+భ ౦గు లమర. | లీ 167 

అసి వుటియును ద|దహాస్యవిశేపంబు, లన్ని యును వచించి + (పాణముఖ్య 

పువనగ తుల తెజ/గస+పదు నెనిమిదిమర్ష,ములును నాడు లుండు+ ఫొలువుం దెలిపె. 

“తెలివి యింక ఛ్యాన్మపకార ౦బు విను మని యిట్లనియె. 169 
శ 

క, అ పతిమముగ విజాతీ, య ప్రత్యయ వాస నాసి+ కాసంవిచి 

ర్ 

న్న|పవహాధురుసజాతీ, య|పత్యయరూప మగుచు + ధ్యానము 'వెలయున్ 170 

అది సగుణధాాన నునక్ , సదమలగుణ వినుము? నిర్జు+ణధఛ్యాన మనక్ 
౨ తాః 



ళ 

180 కఛాపూర్లోదయము 
ళ్ 

చ, 

క్ల, 

న, 

సగుణ మనంగ నింక విను 4 శంఖనుదర్శ నము ఖ్యచిహ్ని తం 

బగువురుపషో త్త మాకృతిం ద+దన్యము నిర లనిత్యచిన్మయం 

బాసపరమాత్మ రూప మది + యబ్బుట దుర్గ భ ముట్టి వారికి౯ 

సగుణవిలాసచింతనము + సల్పయగ సల్పలో డాని భూనురా. 172 

నసము విష్టునందు౯, లీన మగుచు నించుకయు. జఃలింపక యుండక 

బూనుట సమాధి యగు వి చ్యానిరతా యు క్షరూప 4 మది భావింపన్ .17కి 

'యోగవిద్య్యాపకార ౦బు దీనిమహా న సంబునం జెసి య _త్తెఅంగున భావంబు దన 

యందు డిరంబుగా నిలువుచు నాసిదుండు స్వభావుండనం బరలౌ. I 

"తరల, అతండు నిత్యము నాత్మ యోగ స+మాధికి౯ విజనస్థల' 

cm 

తే, 

స్థితి మనంబున గోరి పెక్కు-లు + దేశముల్ -చరియింస్రు చుక 

గలివశ ౦బున జన్య దేశము + గాంచి యందు గడు౯ వివి | 

కతల మంచు వసించెం దా ఫత+ తాళదఘ్ను[ హదంబులోన్. 175 
. అట్లు వసించి యూ+గారూఢి నుండువోం, దనయల్లు. డాలిమైం + గినుకవలన 
మడువున నారీతిం + బడి తన్ను6 జేర వ, యః స్తంభమణి మొద + _లైనయట్లి 
వాని గొన్నిటి నిచ్చి*తా నం గానియ్యప్పుడు దనబంధుత్వ+ మును 'దెలుపలం 
బోయిన బంధంబు + పోనీక తగిలించు కొన నేల మగుడంగ + ననుతలం వున 
నంత నెంతయు బహుకాల+మరుగ నతండునియతివశమునం దదో గ+నిస్థ వదలి 
(హద ములోపలవెలువడి + యరుగుదెంచె సకలబుధ సేవ్య మైన శీత లమునకు: 

G. నీలితయోగవై భవుడు + సిద్దుండు వేడుక మించ గాంచె [శ్ 
శెలము నిలలోహితలః సన ణిచి తితసాన్నువై భ వో 
తాలము సేవ కేస్టఫల+ దానవిధాననపీనదేవతా 
సాలము నిత్య వర్ణ గుణ జాలము ము_క్షిలతాలవాలమున్, 177 
సెల్లగిలె౯్ గుబేరు మల + పెంపజి ఘూర్జి లె మందరంబు చా 
విల్లయి వంగా మేరుగిరి + వింధ్య మిల౯ నెజయంగం గుం రూ " 

- పెల్లందుపారమ్మాత మగు + కన్న హిమాషదికి సాజ మై [పవ 
_ర్తిల్లెను గాన శ్రీనగము + (శీనగ మ౯ా్ఫునకీ ర్షికిం దగున్. 178 

. నవవుప్పుననము నా+నావమణుల్ (గుచ్చిన, పచ్చపట్టుం గబాయి వాగస నెఆప 
ఛాతుస్టలంబు లా+తతకుంకువూంగరా, గ| పకారంబున + గానువీంపం 
'దెలిడాల్లు పచరించు+సెలయేటికాలువల్, హార వల్లరులసో+యగము చా 

ల బహువిధోపలయు తో పత్య'కాభాగభ, | చాసనలీలల + నతిశయిల 
స నపరిధరణిభృన్యూర్థస+మాద రార్హ, పాదకటకంబు లమరంగం ఖీ 'బణుతిం గన్న 
యన్న గేం దునికిసీ గిరీటార్పణ కరి మైనయుడిగంవుల కె మధ్యాహ్నా లశీ. 



ర్ట 

' విని యెటు న సనెంతయు. బని! తచరి తత స్పీకం 'గాన్సడం 

పంచ మా శాస ము. 181 

3 

సిద్ధరసధునులు గూడి (ప్ర సిద్ధిగం జేఠాన్న రూవు + శ్రీగిరి యయ్యెన్. 180 
1 పొతాళగంగ యనిమెడు, క తవమున నన్న గం! దు+కాలికడియ ము 

ద్ద్యోతించు గండ లు |నాతమిప. లా టి! + 151 

, ఘనపరిరం భసంభ)మవి+కాసములం గనుపట్టినట్టిమి 

న్న నుహాగిపీరురంబు దనయందును దార_నకుండ నొ_త్తి ప 

టన నిధిగర్భృ" బాహుననఃగీవిం (బవ్య్తలు నన్న గంబు నో 

భనఖచర ముమావింళ+ పల్ల వతల్లజకో అపాణి యె. 189 4 

వ స న. నతిశయిల్లుచున్న ననో త్ర తమంబు న 

త్యంతభ క్తి కియు కు డగుచు నధీరోహాణుం డగుచు మల్లి కార్భునమహా దేవ సేవా 

విధానం బనూనంబున నడపి యద్భచా వఏిహారంబున ర న |! డందు. 

నంతట భృగుపాతంబున "కాయ _త్రపథు చున్న మణికంధరుం జూచి నీ వెవ్వండ 

 ఏసావహాసోత్పా హంబునకుం క చేమి యటింగింప వలయు ననుటయు న 

తండు దన పేరునుం జాతీయుం చెలిపి తద్భ ఎగుపాతో త్పాహపర్యంతంబు తన 

పూత్వ్టన ర్త రనంబు సకలంబునుం జెప్ప నందు వినంబడిననిజవు _త్త్రీజామాతలవృ 

తాంతేంబున నుత్క_ఎఠమానమాననుం డగును మజియుం దద్వి శేషం బతనికి 

నెటుకపడినంత యడిగి తెలిసి తాను నుగా తిజనకుం డగుట వినువీంచి తనవ ర్త 

నం బంతయుం జెప్పి శారదాబేవి యానుగా|తీశా'లీనులకు సిచ్చినవరంబు 3 
ట్లు ఫలితంబు లగునో యని యొకింత చింతించి యవి యట్లట్ల సఫలంబులు గాక 

మానన్సుగా యని నం మణికంధరున కి ట్లనియె. 188 

నాం దూతల క నిక్షును సంగీత, సిదిం ౫ నుట 

wt రుణమే + హరభ క్ర క్రతర్ధయా, _తాదివుణ్యంబుల + నతిశోయిలుట 

సమము (బమాదంవు+నడక్ కకుతీన శాపము రాజ్య ఫలముగా? +, బనుపజచుట 

sce ఖీ మైనగంధర్వజూ; తిని సముద్భవ మంది + తేజరిలుట 

, యూహా సేయంగనివింగ 4 భన 

మమితే ఫాద్దుణ్య సంపన్న + మగుట థు" /వము 

వుణ్యవాసన లూరక+పోను సూవె 

యెట్లు? దవుతమఫలముల 4 నిచ్చు గాని, 184 

నుగుణగతై క కనివాసం, బగుజన్యము పీకు గలిమి + కాదివుహేతూ 

పగమంబ చాలు నిచ్చట, భృగుపాతంబునకు నే మః చేత్సత మింగక్ష్సన్. = 185 

. అనుడు నతండు (శీమహితు + + ల శుచివ రను లై నవారికిం' 

దన యుడు వై. జనించుటయె 4 తర్పిత మంచు దలంచినాండ నా" 

శ 



189 

ఉం 

క్ర భూ ఫూ  ర్థగే దయము 

వారలు తల్రిదర్మడులుగ * వాంఛ ఇమునర్చుట మేలు గాదె యం" 

పార దాన నాకును (శయం బగుటొక్క_.టి యక్కుు జా(వీయం 

. ఇఖూూరక పోదు ' నీవుపికి + నోపమి యట్టిమహాేపకార వా 

లా 

సారగుణాఢ్య యే సలుప,4 ళ కుడ పజ నికు నెంతయున్ . 187 

. తొల్లి యొకవుడు వమద్దురువుల నే నాత్మ, పరిరత్షుకొఅకును 4 బట్ట మొకటి 
హు న టంచు 4 జె దైవసనంేరణ నడిగిన సృజియించి + యట్టు నాకు 

= నెసంసగచు నిది యమో bas బని పల్కి, వారలు నన్ను సీ వంశ మింకను 

గీ 

లు 

కు తవంశంబు గా+గల దని రావాక్య, మరసిన నివు నా*యల్లునకును 
* గోొెడుక్ నె సుట్టుట శె యను+కూల మగును 

నున్న యది. తృతధర, మత్యుజ్జ్ఞ (లముగ 

జగతియే లేదు రక్కి == సతు . | 
లన్ని యును నూని నామాట + యాచరించు. ' 188 

: అనుడు నశ్తుని నా+యాత చందము' విను, ము మును మాబుమే 4+ న i నందనా 

రౌజ నాటకును గా+రణములు నున్న విం, కను బవి తులయింట జనన ముందు 
కాంతుచే నిప్పు ఊకరివే మేశ్వరవుచరి, నుజుకుచున్నా (డను + మజీయు గొంత 
మదిలోనిమెరమెర + మాన చేమిటికి నం, కుని నెంతటిరాజ 4 నైన నెట్ట 
పొవనులయింట. బుట్టిన + బహీర బహిర, రాతివర్లజయం బజ|సమును ; గలిగి 
వ_రిలుట యబ్బురము గాన + వగప్రుగలదుచి _త్రమున నాకు నోమహసిద్ధవర్య. 

అదియు గాక రాజ +4మ౯్మహాభూాతంబు, సో౭కినప్పు డె్ట+నుజనులకును 
చేనిచీశుందనము + లేనిమూంగతనంబు, లేనిచె చెవుడు గొంత + మైనం గలదు. 190 

, వేదనా 'స్తాదిసకలసః ద్విద్యలందు. 

నెందుం గొద యించుకయు లేక నెసంగునట్ట 

_బాహ్హ్మణులగోస్టీ చే నట్టి రాజ్య దోప 

ములు హం నగు నని + తలచి కేసి, 19! 
ఉత్సాహ. భోగ్యనస్తుత ఎహే లెసోవుడమిజేని దానముల్ 

యోగ్యములును గామి జేర 4 నొల్ల రు _త్రమద్విజుల్ 
మృగ్యతముల పారి వెదకీ 4 మెచ్చం గొలిచి తెచ్చుకో 

. భాగ్య వ మతని కబ్బు టరుదు 4 దైదుకె యచియు నక్కంటూం, | [0బీ 
అ ట్లత్యు _తృమడ్యిజులచి త్త తరిబు నారాధథించి చేర్చు స్పాకొొనియెద నన్న దద్వ్యి వేకం 

బెన్ని నాళ్తకుం గఅున వలయు నదియే ఊమొంచిభూూచిన నొక్కొటొకటియి మిగు 
తనవారు తగులు స్యాథదయశ లకంజు వై వొ యున్న వినిన సకలకార్నభుటనా క్ 



మ 188 

మణికంధరుం జ డొస్వఖా వాఖ్యసిద్ధు నెంతయుు అ నతండు నత్నీకి విష 
దినివార ఆఇంబుగా' ని టైనియె. 198 

క, సతితీము. చెంపోందుజ యో, న్నతీ యొసంగడునోక్కపిల్లు + నవశరములుూ సీ 
మతికిం దగినవి సృజం చెద వృతి దత్తా తేయుదయ క+కృత్యము లదే. 104 

"_ కింక సృజయించి యద్భుత వుమా+ ణిక్యంబు నే విత. దా, 
ర్టించును నిదుసేవ గొన స ర్యామ్నూయ కా స్రొదివి 
a tea నుప్పువారి నది యా+ తొాలోకమాతంబునం 
వేకరార్పులా సకల్యాశితాళి క ఖల కే మాయురారోగ్యముల్ | కంర. 

+ అని యవు డొకసింగిణ్ వి, లును వాండిమె మెటుంగుటమ్మ+ లును గంజోయం 

దన రారు మణిశలాకయు., దనమాహాత్త వీ దుకౌశితముగ సృజించెన్. 196 

UK 

క ఇట్లు సృజియించి దీని నీ + వెప్పు డుదయ 
మొంది తట మున్న యట్ల నీ 4+ కొనర నితు 
నేను గని పెట్టుకొని వచ్చి + యివఏ మొదవ్రుట 

యెట్లా యెన్ని నొళ్లోకొ యని + యెన్న వలడు. 197 
వ. అని పలుకుచుండ. 198 

పీ అప్పుడు చేరువ + నరుగుచుం త. శ్ర) ములు విని శివరాత వుణ్యకాల 

శోభిత మల్లి కా+ర్టున దేీవభజినోత్స, వాయాతు లై నమ దాశయుండు 
నతని భార్యయు. “జబురో+హి-తులు నచ్చోటికి, నరుబెంచి యాసిద్ధః వరుని నాము 

మడిగి యెణింగి మూహాసమృదమున న ష్టైంగ పణామంబు + లాచరించీ 

మాకు ఫలిత మయ్య + మల్లికార్జున చేవ, 'సేవమహీమ యిపుడు 4 సిద్ధవర్య 

సిన్ను వెదకి వెదకి + కన్నులు సాఫల్య, గరిమ జెంచె నిచట + గనుటం న 

వ. అని ఫ ల నృపాలుండు, 900 

మ త్రకోకిఅల. ఏ మదాశయుం డక్మహీశు(డ + హేహయాన్యయజుండ ని 
"బ్యా 'యోయనఘాత్మ మర్చి కార్య ప్ఠు వురోహితుల్ 

ధముహూ త త్త్వగుణాభి రాములు + దివ్య తే తెజులు బుగ్యజు 

స్పామతుర్యమహాగము క మః సంపడాయథురంధరుల్ 9౧1 

క. ఓయనఘాత్శక దశా, _తేయమహాోమునిని చూహురీవురనిలయుక్ 
జాయయు నేనును పిఠన, హాయతం నోలిచిలిమి ప 902 

తే. కార్తవీర్యార్టునుడు చక్రశన ర్తి యగుచు 
నంత ఘనుం కొట నాయోగి + న్మాశయించీ ''. 

కాజె త దాజనులజుండం 4 గాన నేను 

స 
~ 



ఓ 

184 కశా పూర్ణోదయము 
ళ్ 

క, 

క 

f 

వ:-ఆదత్తా కేయుం డంతట "నాకు గలలోనం గానువించి మదీయభ'కృుండు సభా 

ఫ్రం డనుసిద్ధుం కొక్క_రుండు గలం డతనివలన సీకాంట్, తార్థం వీజేజు నతనిసందె 

ల్భనంబు సాధించునది యని చెప్పిన చేను చేవరయున్న చోటును స్వరూపంబు 

ను నెజుంగక యనేశకవిధంబుల నరయుచు నిచ్చటికి నిద్రేవతామెహాత్పవంబున 

కు వచ్చి యిప్పటిమోామాటల దత్తా కేయశబ్దంబు వినంబడుట నిడి చెలినిపో 

దము గాక యని చేర నేకెంచితిమి మాకుం జిర పార్థితం బై నభవద్దర్శనంబు 

దొరశ నిక మాయభీస్టంబులు సిద్దించిన ట్లయ్యె నన విని యాసిద్ధుండు తను (జబ 

సిద్ధునిం జేయం బన్ని నగురువులపన్ను గడకు నద్భుతసంతోపంబు లంతరం౫ ౨బు 
ల నెంతయు. గందళింప నింత భ_క్షవత్సలుండవే యని యమ్యునిం దలంచి శ్ర 
లు ముగిచి యంత నారాజునుం జూచి యి ట్లనియె. 904 

ఏ నెన్వండ నీకోరిక లీ నైనను మద్దురూ క్ష + మిది యంటి గడా క 
యానియతిచేత నె -బ్లవి గా నున్నవి య ట్రొదవెడు+గానీ చెపుమా. 205 
అనుశు జయంబును సంతతి యును నాయభివాంఛితంబు + లోయంచితవ 

. రన యనుచు విన్న విం చెను, జననాయకు( డతని కవుడు + సంయమివరుండున్ . ' 

అటమున్ను డా సృజించినధనుర్చాణంబులు మణికంధరునకుం జూవుచుని, 
ట్రనియె. 207 

మానవనాథ యీవుణికంధరునకు ఛ్యా, విభవంబునందును + విజయనసిడి 
గావింఛుకొటకు _నే + సీవిలు నములు, నిటమున్ను గా సృృజియించినోండం 

గావున నతని కొ+క్క_నికిం దక్క నన్య, రాజుల కెందు. బ+ రాజతుండవు 
గాక సీను జయింతు 4 గట్టిగ నన నట్టు కానిండు మోకృప + గలిగనదియె 

చాలు గడవుకు మజి యేన + చాలుదు మణి 
కంధరునికి ధనుస్పాయ+కముల నవుడు 

గాం గలజయంబు తదితర+కరకత్వ 

మునను సిద్ధింప నేర్చునే + యనియె రాజు, 2౦న 

ఖో 

SSE దద్దర్వవుమాటకుం గనలి యాయ స్త [పభావంబుచే 

నిను నీజన మునం దితండు గెలుచు!" + నిషేంఛయం బటు 7 , = 
పి రు 

ల్పినమా! తంబును గాక యూడిగము సీ చేతం గళ తంబు 
జ్ ళో డం అర 1 తను జయిం-చుకొొనం గలం డనియ సిద్ద శేష్టుం డారాజుతోన్. . 209 

ఉత్సాహ. అనుడు: దమవురోహితుల్ మహావిభాతితోడ నా. 
తనికిం ౫లు మొగిచి యోాయుదడా త్రచరిత సుమి యూ 
యనకుం బెలియు మూ(డుమాట 4 లాజుతపు లేము మి *. 



శే, 

క్ల 

న త్ 

ము, 

పంచమాశ్యాస ము. 185 
ఇ 

మారు గురువుల రగుటను 4 మిమ్ము వెదకి 

కొనుచు వచ్చుట యుకటియే 4+ గుటిగం జూచి 

యీనృపతికోక్క_ లీజేక్పు + మెట్టు లైన . ... స 
ననుశు వారలం జూచి యి + ట్లనియె నతడు... 211 

. తప పృథు నాదువమూటలు మి ఛాతీ లీఖం-చచిన (వాతను నుం డిలం 

దస్పక యెల్లరాజులను + దాను జయించెను మోానృపాలుం డేం 

జెవ్పీనవాసిం దక్క. నిక 4 చేవయు నానికిం జేయు జాలం బెం 

"ప్పుగ నాయడు దాను దనయుల్లమునందు వము క్షమూను. జె, 219 

మోనరపతివుదిం నలసం, తానవుంగోర్మియు ఫలించుం 4 ద న్సేవతజి౯ా 

దానును భార్యయు నేలిక్క పూనిన ద యొకమణివికేప+మును ౫నుంగొనంగన్. 
అనిన విని వార లొకింత. జింతించి, * 914 

మాభోగంబు లె యాత భోగములుగా + మామాటయే మాటగా 

నోభవ్యాత్మ క మమ్ము దా నడువుకొం+చున్నా. డితం డిమ్మహో 

సాభాగ్యంబుగ నున్న మాకును దగ౯ా + సం సేన్యుం జవ్వాడా దా 

నిథానంబున నీతం డట్లు పరుం దా + నేలించుకాలంబునన్ . 215 

అనినక్లా మోమహిభ ర యలికయ మో కారాధ్యు. డావేళ నా 

తనిభూపామణి మోకు నెంతయు. (బమో+దస్ఫూ_్రి రి గావించుచుకా 

దనకు౯ా మొరలు నిమ్మదాశ యుండు ఈ త్సాంగత్యని త్రోత్సవం 

బున బూర్యోన్నతు + లన్నియు మజచి యిం+వుక్ గాంతు లే. 

. కావున మణికంధరుండు ననుంధరాపతి యగుచు జస్కించునందాంక యే 

మిజయపిహోరంబుల మారాజు (పవర ర్త లం గలం డటమోం౯ద మదు pee 

నం ద 'క్పేవ సే సేయం గలండు మోరుం దన్న లస స్పర్శమహిమంబున మహానందంబు 

నొంచెద రని పలికి స స్వభావనామసిద్దుందు. వారినందజి ననివి తానును వముణికం 

భరుని సై 2 నిజేచ్చం జనియె దద్వచన ప కార ంబున మదాళశ యుండును 

సకలకశ (తుజయంబునం 'దేజరిల్లై ననిన విని యలఘువతుండు మణికంధరుం డ 

న్ను ననున్ తెన్ యటమిోాంద జేమిచేసం దద్భ్భత్యాంతంబు వినవలతుం చె 

పూ మనుటయు. 217 

i కాన్యక ళార సానుభ న కౌశలనూతనభోజరాజ సం 

_స్తవ్యనపీనగానసర+ సత్వమహ_త్త ్వ్యమరు_త్త తనూజ క ఎ 

_రృ్వవ్యవి వేచనారచన+ ధార ్ యగుణావరధర, రాజ శో 

_స్త్రవ్య రసానుపాలన బు+ధ| వజపాలన వుణ్యఖేలనా. 218 

: వ యం. గంచలరుచినూతనాత+ పాంకుర రేఖా 
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186 క్షా పూ రో దయ ము, 

మణీగణనికరము, సమధికవితరణ+చతురిముగరిము 

(కమజితరవినుత+ఘనశితకరణా 

ట్ సనమదనుము ఖగుణ+నముదయకలనా 

విమలితనిజవుథి+వృతగుకుచరణా. _. 290 

గద్యము. బది నిఖలనూరిలో కాంగీ'కారతరంగితకవిత్వ వై భ నవింగ భియమరనార్య 

తనూభన సౌజన్య జేయసూరయ నామ భేయ్మ పణితం బై నకళాపూర్ధోదయం బను 
మహాకావ్యంబునందుం బంచనూ శ్వాసము, 



శ్రీరస్తు 

శళాపూ రోదయ ము. 
yan 

హపస్థాశ్యాసము 
థి 

సోమ పచితానతారిచూడామణిని 

క పూ ,- మోాద్దామ పభావ 

సమ మశీకృష్ణ నార+సింహునికృష్ణా. 1 

వ, అవధరింవు మమృధురలాలస యలఘు[వతుం జూచి సీ వడిగినమణికంధరుని 

వృతాంతంబు లను వినువించెద విను మని యి ట్లనియె. లి 

క. అచలధృతి నతు తద్దుల, వచనసరణిం దగిననియమవ_ర్తన మమర౯ 

శుచి యె యాచరిడగ్గటి, యుచితేస్థితి నిలిచి యుజక + నుంకించుతతిన్. క 
నా మథనసమయఘూర్ష్య+, మానాస్టివో లెం "బి౯ 

(మోత లడరం బరుస+మూంశ "లెల్ల 

వి గలగి తల్లి + బిడ్డ పట్టక పాణె 

నతనిమది మహోద్భు+ తాకులముగ. 4 

వ, అంత. ర్ 

యు, బిగిచన్లుత్తులు గుత్తవుంబయింటలోం + వింవీళ్లు గూయంగ నీ 

ఘిగతీ౯. భామ యొకర్తు వచ్చి యిడె ఇూ+ గంధర్వ నీ స్రెంచెవ్ 

భృగుపాతంబు ఫలంబు సేపరుసవా+రిం గావు మంచుక ధగ న 

ద్రగికో శాంతర మైన ఖడ్డ ముకటిం + దత్సాణి కిచ్చె౯ వెసన్. 6 

వ, తదనంతేరంబ. 7 

దీ, చుట్టుపట్టుల నున్న +యటి"పె నాకులు, బలువిడిమై దూరి + పాబునవియు 
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గరిసింహ శార్దూల+శ రభాదిమృగముల, నుగ్గునూచంబుగా + నుటుచునవియు 

నంతరితుమున న+త్యంతంబు దట్టమె. పందిటినాగుగాం + బర్వుననియు 
6య౬ిా 

* శగుచు బలితంవుటినుపక 4 ట్రమట నొప్పు 

వెండిగునుపంబులో కాక 4 వెండికట్ట 

యినుపగునుపంబులో యనం + దనరి కురిసె 
నగంతయును జి త్తజల్లుగ గ్ చేదుముండ్లు. 8 

క, మణికంధరుండు తద్దా, రుణశలలీవృష్టి మిగులం 4 (గొత్త యగుచు వీ 

ర 

వ, 

క్షణముల కత ద్భుతశా, రణ మై తనరారం జూచి+ సమదం బలిశన్. 9 
చెలువ యీోాయపూర +శలలీ పవర్ష మె క్క_డిది యీమహోసిం + గార్నమేమి 

సేయు మనుచు నాదుచేతికి నిచ్చి తె, వ్వ లెవు నీవ్రు వినగ+వలయు నాకు.10 
+ నొ విని యింక నేమియు వి+న౯ా రణకోవిద ఏ కాకింతయుం 

aa 

దావల మెద్ది యాకపటః+ దై త్యుండు చేర్పున “శ్రుసచెంచు'నే 

మో వడిం బరం. జొచ్చెం గడు + ముండులవాన యెదుర్పు మింతటక౯ా 

సీవు మహాసిచేత నవి + నిర్శరవేగతం జక్కు.. జేయుచున్, క్ష 
. వదురూవువోడ + నిదిగో నొకించుక, దవ్వునందు వాం డద్యగవృ త్తి 
నకు నెదురువచ్చు+నాకష్టు నిటు మించి, రాకయుండం దునుము+రయముశనోడ, 

, అని సత్యరంబుగాం (బార్జించిన నాయింతిం జూచి. 18 
+ అవురవిరోధి. (దుంతు నిడె + యంగన భీరుల కెల్ల భీతి దీ స 
ర్పుము వెస బొమ్ము నమ్ము మను+చుం గద ల౯ రయ మొప్ప దర్పదు 
గ్రమారివుఖండ కాండభుజ+దండమునందు. (బచండమండలా 
(గము యలివించుచు౯ గిరగి+రళ్ దిరుగ౯ో నెగవైచి పట్టుచున్, 14 
ఇ తేఆంగున నత్యంతో త్సాహసంభ్రమంబునం గదలి. 15 

మహా సర. శలలీసందోహాముం దో స్సమధికలఘిమా+శ్చర్య బాతుర్య చర్యా 

మ్మ 

క్ష, 

స 

విలసడ్డో రాసీధారా+విహృతిహాతము గా+వింవుచుం బోయి కాంచె 
శలసంతానంబు మేన౯ 4+ గగురుపొడిచి క4న్పట్ట నున్న టియేదుం ట్ 
దులీతానూన్న పసూస+ద్యుతిశ లలవనీ+ధుగ థా తీధర ౧బున్. 16 
ఇట్లు గాంచి నిరంతఠాసారం బై నతద్గోరశలలీవృష్టి తనక ఎపాణవిహరణవిచ్చిత 
వేగంబునం దుత్తుమురు సేయుచు నక్క_పటదానను నుబేశించి. 17 

యు ఓరి యనివేకి రాతస,. యీారూపవికారవృ త్తి + నేవి గలదు దు 
ర్వారత నిదుజగద్దోో, హారంభము నిన్ను. జెజుప + కకట విడుచుచే. 18 
దిగ జంబులకును *దేతీ చూడ రాక, యేపారుగజదై త్యుం + జేమి యయ్యె 
మెగులలో నుండి య+మ్లులవాన గురియించు సం దజిజానవుం+ దేని యయ 



ప స్టా వ్యాస ము. 189 

జన మెల్ల జూపచుట్టుగ ఫఘనశ_ శ్లిచ, నెసఇపహిరణ్యా తుం + డేని యయ్యె 

కె, వెండియును బక్కువూయల 4 వెలయునట్టి 

వారు శంబర సముఖు లే*మైరి వ్న వె 

యకిట యోరిదురాత్మి యి+వికృతరూష 

మేమిటికి నచ్చ సిజి నధిశయింతు నిన్ను. 19 

చ, ఆన విని రక్కె_నుంకు నగి + యక్క_ట యెక్క_డీవా(డు విం డచే 

తనుండొ మతిభమా రుషకొ మదస్థ్టలి తాతుకా పుట్టు వెల్త్ యా 

తసభుజస త్తే మెక్క-డ య ధశృతెదిక్క--రివి, కమ పవ 

నను నుం దాశు “బక్క_డ వి+ధాత కడుం జెడ శేచెనో 5 నుమో., 90 

అసె యతని నుద్దేశించి, | 21 

క, బదు కొల్తకున్న రార, మెదురుగ భిటువంటిమాట + లిమైయి నేలా 

వదరగ. దొంతుల కోపన్సి గుడియలునుం గలవె నీదు+ కొ వ్యడంగింతున్. 22 

చ, అనుచు నొకింత మే మలచి + + యత్యధిక గశలాఘవృష్థి చే 

మునుగలం జేయ దాసిని స+ముద్దతఖడ్డవిహారచాతు6౯ 

మనుముచుం జేరి తద్దళము6 + (దుంచె వడ్డి మణికంధరుండు త 

జ నకొ్లజాల మూాకెలడి + తక వెసం దాశి గతానుం చేయంగన్. లకి 
క దీని జ దప్పిన నలఘు వతు డ డనయంబునుం గుతుకయు కుం $ wu యవ్యాం డ్ 

3 దనుజుం జూతని నారీ తిని దునిమించినది యెన తే 4 తెలియ వలయున్. 24 

వ అనిన ఏసి యా శిశువు వా రిరునురి తెఅంగును వివరించెద విను మని యి ట్ల 

నియె, ల్ 

క మహితాత్మ క యాబె దైత్యుండు, మహిపానురునూతులునిక+మారుంయ మన్దా 

నిహాతుం జేసవాని నిని తా నహితము దుర్షకు నొనర్చి నాత్మ 0 నోరున్. 26 

తే, నాయ శల్యానురుం డన + ననుధం జట 

శఇల్యరూపత నునికిం ద+చ్చలలచయము 

గడ్డపాఅల క్ర వడిం 4గానువించి . 

శర్చుట ఖని త్రశలు? డనుః పేరు గలదు. 
97 

వ. నుహీసానురునిం జంవినసూడు తనమనంబునం చాయక యివ్వ్ధంబున దుర్ల 

యందు బద్దమత్సరుం డై యారాకునుండు తనమనంబున. 9 

చ. షీతితల మంతయు౯ 'నెదకి + చాండుదునో వెస గాళ్లికార్చ నొ 

వతపరు అంద అందట నివారణ నయ్యడలందుం జండికా 

యతనము'పేరు లేక ఖల + మె చనం గూల్లున్ యోర్చు జ్ర ట్రకో 

మతి నెకయపూడు౯ విడక + మండలం ెట్లుచు నున్న కోపమున్. 99 



140 కళోపూర్ణోదయము 
శ్ 

'పేదళోప మెందుం + బెదవులచేటుగా, కుడికి యేమి సేయ + నోవు నన్ను. 80 
క. భార్షవుదీవన గన్నయ, నర్షళసద్వివులబలమహ_త్త్వము నుమనో 

'వర్లమునకు లోంబడునే దున్తాశ_క్తికిని వెజివ 4 దుర్చమకశ _క్తీన్. 8! 
తే, వయుపాయంబుచే నెన 4 నెచ్చరిల౫ 

లా 

క్ 

రో 

నిక రాశుసకులము ర మేశ గరుండు 

దునుము ననుశంక యొక్క_టి + మనమునందు 

నున్నయది దీని కద్దియో + యుక్తి యింక, 82 

పిసికి దగినయుపాయము, గానంబడు గాక శాంతి + కందంగం దినుపుం 
బూని చరించుట మే తౌ, దానవకులు. డయ్యు నితడు + భారికు( డనయలోన్, 

అనువిచాళంబుతో నొోక+వనములోన్క, వాండు వ _ర్రిలగా దై వహనశత నచ్చ 
నచటి కభినవకౌముది + యనుతుపార కరక్రిర ణజూప్పరోజూతి+క న్న యొకతె.శి4 

. వచ్చిన దద్విలాసవిభ+ వంబున కద్దనుజేం దుమానసం 
బచ్చెరు వంది మున్సటిసమ సవిణారము దక్కి. మిక్కిలి౯ 
హెచ్చినపచ్చవి లుపస + నెంతయుః జంచలభావ ముంద చా 

. జ "లి అద కాలం చ 1 నచ్చపలాత్న క్రి ట్ర్లనియె + నద్దివిజ్ఞ పతిపయ్సుం డయ్యెడన్ : | రిక 

కోవములి నాకు నెట్టియెడం + గొట్టినవిండి సమ_సలోకముల్ 
నిమది క్రింవు లైన యవి 4 నిర్భర న శ్రిని జే సమర్ధు(జకా 

నీమహనీయరూపరమణియతకుం దగునట్టు గాల నే 
నేమగరూప్ర లైన ధరియింపం నే రును గామరూవి నె. 56 

శ 

* నన్ను నేలుకొనుము + నావుడు నేమియు ననక త న్న నాద రానణోక 
ముల దిరస్క_రించి + జలజావ్నీ యటు వాసి చనుఛునుండ నతండు+*కీనుక తోడ. 

, నాతి యిట్లు -వేయయ+న న్నా దరింపక, వోవునిన్ను నింక + బురుము డొక్క 
డెవడు నేం దలంక + నేరికి నెన్ని గుం డియలు గలవు నాదుళవియను జేర. 88 
అని వెఆవించిన నది దన, మనమున జల "మొదవ నిన్ను + మడియిఏచినవా 
నిని దక్క_ నే వరింపను విను మిది న్యాపతిన దీని + విడ నిశ ననియున్. §9 

- అనుడుం దదు_క్షికూరతకు + నద్దనుజుండు గడు౯ ఘనంబుగాం 
గినిసియు. బోవ నిచ్చె నుక+కీడును చేయక యవ్యిలాసిని౯' 
మనమున నెప్పు డేతెఆగనం దన కబ్బునొ దానిసంగమం 
బని యథియాస యాకీనుక 4 కత్యధికం బగుచుం (బవర్హిలన్. 4) 

* అది మొదలు గా నాకన్య శ యరయుచుం జె 
వాని మడియింప శరం డెోవ్వాండొ యనుచు 

వాడు దను జంప బూనినంవానిం జంపా 



| ష్ షా Eas సము. 41 

జే అంతట మృగం దనావానయాలయమున 

కతు చే వనశేంబున + నరిగి యందు 

(బ్వస్త సంభలీఖతామి+4రము
లు చూచి 

| 

చదువుకొనుచోం దదంతర+సరణియందు. 
ఖ్ 

ర్ -ఈమెటుంగుగండక _ప్రైర, చే మిడీదల యిచ్చుసాహ+సీకుండు నిరం బ 

కై మగుడంగ సదుకుకొనం, గా మని చంవుందనుం జంప + గడంగినవానిన్. 48 

ష్, అసియెడయర్థిము( గనుంగొని తెనయభిమతసిది కది సిడానం బగుటకా 

మనముసం గడు సర్గికోషము, దనరారం దదు కరీతి 4 దప్పక నడిపెన్. 44. 

తే. నడినీ తత్భలసంసిద్ధి|నమ్మిక( దన 

"శందు నదు 68౧క లే దని + జందమునను 

నరము కంచి యవుడ యూ+ఖలుంయడు పూనె 

సమ్మహళన్న క్ష తాగుడి + నవసింగూల్ప. _ శీర్ 

క. అభిన సవకౌముదియును | స్య ర్యభూమిమండలము నందు +-వాసిం దునువుం జూ 

' లుభుజాబలాథ్యు నరయుచు, శుభ మగుతచ్చ క్రి క్రిమహిమ్మ సుద్ది ఏవని మదిన్. 46 

క. తనకోర్కి కెద్దియే నొక, యనుకూలం బైన్మతో క ,యచో సమకూ 

మును యని యిక్కొ_డికిని దాం జనుదెంచుచు నాఖని ఈశ లునిం గనియెన్. 4&7 

సని పః డీక్కాడె ఇచ్చట నుండే (ప్రత్యితు మయ్యె థీ డల శకిడగా6 

జను గేరుపు తేదొెకో యని మనమున దలపోససె నంత, మ్యాతన వాండున్. 4రి 
ర్ట 

తే ఆచకోచాత్నీం జూచి ఊూశళయలరుంబోండి 

యును (బార్భింబం గ్ర ౫ కోక + యిష్ట్రవానిం 

గాని నరియింప నంటిప్ + గర్వవృ శ్రి త్రి 

సల్లనాం శొళవనములో + ననుచు బలి*. 49 

చ, తనకి 'వు డబ్బినట్టినరఈ దర్పముచే నత. డట్లు వల్కి స 

సొనరలు మోర 'లెవ్వరును 4 నూశానకుం డిటు చూచి చెప్పుద౯ 

నెను హారియించునట్టిమహ+నియ బలా ఢ్యుని గాని యె వరిం 

ప ననుచు. బల్కితిం గలజె + పల్కున క గనియె౯ వధూటియున్ . ఫ్0 

తరల, అనిన నె గన నింక నెద్దియ + ee యెజుంగ నే 

ననువుగా నల న స. (వాసినవాంతే గ జ 

న్లోనుము మూర్గము గండక_తెర + సూలం దన్ని యు (గ్రమజుక్ 

మనినయట్టినను? గనుంగొను 4 మాట లెవ్యియు నేటికిన్. 51 

తన ఇ చా. విని నుపసంలల నానముణి వసం ద 
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వోవరునిమ స్తకము + గొంత యదుకు౯ ర 
కావనియు జూచి కడు 4 నాకులతం జెండెన్. ల్2 

(కర. ఈరీతి౯ ఖన్న యె నాాహృదయము వెత యూ+హించి వారింప దక్క 
న్వారుక్ లే 80క నిద్హేవతకె యురు కృపా+వర్తనళొ నన్ను. (బోన౯ 
భారం బంచుకొ వెసం ద+త్సదముల కటిం + బరుంనం బోయి గర్భా 
గారంబుం జొచ్చి వాం ఊఈక్కడనె తనదురా+కం (బతీవీంవుచుండన్ = రీతి 

వ, ఇవ్విధంబున, బాదంబులం బడి లేవక తనతొ ల్లింట్మి పతిజ్ఞ్యాపకారంబును ఖిని 
(తశలలుండు పలిక్రినయుల్లసంవుంబలుకులును నతని ర్వ కార జంబును వినువంచి 
యోమహాదేవీ యేను వెనుకముందర గానక కళవళవడి యున్న దాన నాకు 
నెట్టనం _బతిజ్ఞాభంగంబు గాక యుండ. (దోన యొకటి సంఘటించి రశ్నీంప్రు 
మసి (పాక్థించె మృగం దనాహనయు నమ్మహారాతునుని చేతితనసదో్యోమెపూూ 
షదవంబునకు నివారకం బగుచు నొదవినయాయువిదరాకకు సంతేసిల్లు ునికిం 
జేసి యప్పటిత త్పాార్ధనంబునకు శ్రీఘ ప్రసన్న యగుచు ని ట్లనియె. రతీ 

ఆ. ఈదనుజుండు దన్ను వధిఃయింపం గడంగినవాని. జంవుటో 
పెదలి తప్ప దు క్ర మగపద్ధతి నిచ్చట నాత్యను_స్తక 
చేద మొనర్చుకాన్న తని + జెందుఫలంబును మూన్చ నచ్చు'నే 
సద్ముపతిజ్ఞకుం బరిగ+ణితచి ఘటించెద నొండుపాయమున్'. ర్ర్ 

* అని కొంత చింతించి 4 యవి యభినవ, కౌముదిం జూచి యూ+కవులవదన 
ఏీనిసావాసకర +వృత్తికి ఫల మెన్నం దనుం జంపం బూను నా+తనిని జంపు 
టెంతియ కాని తా; నెట్లును వానిచే మడియకుండ నియమంబు వేడు 
కావున నధికవి*శకముం డగువాండు పీ, నిని జంపి చచ్చు న+న్నియమళ క్రి 

త్తే, స్మ ప్రతిజ్ఞ యు? దలంప పనిని దునిమిన, త్మీవకౌర్యువరించు టం+తియ కదము 
యతనిముజు మేన నైన నిశ పతిన దప్పు కుండ వరియింపవచ్చు స్కీకుచితవిధిని. 

ఆ. ఇంక నట్టవరుని + నెన్నిక మాఆంగ, నిశ్చయింపవలయు + సీరజూట్ని 
యసి యొకింతచింత+యొనరించి తదుపాయువమూాత (గాంచిమోదనులరం బులి, 

సీ మణికంధరుం డన 4 గుణనిధి యొక్క_౫గం, ధర్వకుమారుం ఊో+తలిరుబాండి 
తన కొకకారణం+బునంజేసి యొదవిన యవితథోద్య మము మహాోసి యొకటి 
యిదె నాదుసన్ని ధి 4 నిడి పోయినా డని యాయింతి కాఖడ్ల + మవ్పుడుషరూవ్ర 
నీ వీదిగొనిపోయి + యాపీరవరుచేతి, కిచ్చి వే చంవీంపు + మిద్దురాత్తు 

తే పిండు సీరూవ్రపసం జిక్కీ-+ వెంట'వెంట, వచ్చు నలయించుకొని పొమ్ము+నానిక డకు . నెంతవిసివియు నీమీద నించుకయును, చెగండితండు జెందమునసీవ్ల బెగడ వలదు. 
వ. ఇమ్మహోఖడ్డంబు దొల్లి దత్తా కేయుండు సంభఛావనామభేయుం కగు సిదున కహా 

er 



1 

ప వ్ శ్వా సము, 148 

జనంబుకొణకు గంధర్వు? 2 నమణికంధరున క్రిచ్చై చానం వేసి యిద్దివ్యాయుధం 

బమ్మణికంధరునకు సం పడాయాగతం బగుచుం గార్య'కారి యగు నితరులకుం జబ 

నువు సేయదు గావున నతనివేతిక యానలయు నతండు సిప్తూడు క్రీ) శై లంఖున 

నొక్క_-శాపంబు శారణంబుగా భ గుపాతంబున కాయ _తేపడు చున్న వాండు స్ 

వ్రు -"వేగంబ చచి తత్సలం౧బు దీనివేతచే భూ నని యాభ్ళగుపాతంబు మాన్సి 

యిద్రానవువధంబునకు నియోగింవు మాగంధర్వుండు రెండవ మేనం గళాపూక్టుం 

డనం గాసార నామధేయం బగుపట్టణంబునం బుట్టం గలం డతనివరియించి (_పతిజ్ఞం 

జెల్లించికానుము ఏట మని యసనివిన, 59 

వ. పయంట బిగించి నెన్న శుము+ మె. బిరిచుట్టుగ c జుట్టి కుంతలో 

చ్చయము ద ప్రశ ౧బుగొ ముడిచి 4 చయ్యన నచ్చటిమండలా గము౯ 

_శయమున బూని 'నెల్వడియె + శక్రిషనాస మనకవిక మ 

దయపగిభాసమాన యగదర్చక్ననై భనల,్మీ యో యనన్, 60 

గ ఇప్విధంబున వలునడి + 'యేగుదెంచు 

న్యడియిరాయింటిం సనుంగొని + యనుగ వణ చెం 

దనుం దునుముం బూని నచ్చెనో + యని తలంచి 

దానం దన్నాశ మగునొ యఃస్పలంవు వైడమ. . 61 

వ. అతం డవు జానుధాకిరసభాననం గన్షొని సంభ్ఫమింపుచుక్ 

* నుతి గలగంగ సిట్లనియె + నాపయి వచ్చిన నీకు నిష్ట్టదె 

వతములయాసన నుమ్సు నర+వర్జిని యెందు దలంక నేను దు 

రతి నయి సీన్స నాకుం డెగి + మొగెదవో యని తల్లడిల్లైదన్ 62 

స, అనుకు సయ్యింతి యో+యనుశేగద్ర నీవు నా, హోనికి నోర్వకి + ట్లాన లిడంగ 

నకట ఏీమోంద రా+ నంత యొటుంగసీ దాననే యేను సీ+తలంవుబడిన 

నడి చెడ్డ నని తన్ను౯+ గడచి చనంగ6 ద, ద్యాక్యరీతినిజాభివాంఛితమున 

కనుకూల మైనయ + “ట్ల శవోయచయటయు నతం డక్క_న్య వెనువెంట+నంత నింత 

వూ. 

జే. సరిగ నందును నిలువక + యబ్దముఖయు 

ఘుగుల నెడందాయ కొకా_క్క+మిపముతోడ 

నప్పటప్పటి కాక్కి_ం౧తే + యాలసించి 

సూడ నిచ్చుచు చలయణించుూకొనునుం జనియె. : "68 

ఇా.ఆతండుక మది దత్సయాణపు తెజం + గాత్తానురాగ (కియా 

దీతిలా నూనసము౯ొ హారింపం జనియెళ్ + (శ్నీశె లపర్యంత ము 

దూూతొనంగపిజ్బంభ ణంబునలన్ ౪ దూరత్యముం గాన కె 
ద న 
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“తే అంతట విసివి యతం ఉల తొంగం బిల్లి 

cm 

ఆ, 

నాతలంవు వెంబడి నీవు + నడీచె దనుచుం 

బలికి తిది యేమి వెవుమ నీ+భంగు లివుడు 

వనిత నను (భమియిం చెదో + యనుచు బలి. 65 

. పలికిన నేను నీతలవూపద్లతి గా కివు జేమి మాజీ వ 
రీ లితిం దొడింబడి౯ నిను వధింపణంగ వచ్చెదనో యటంచు నా 
కలుగుచు రాక మాను మని + యానలు పెట్టల నప్పు చేను నీ 
తలపుబడిం (బవ_ర్జిలగ + దానవ పల్కి_తి తప్ప నిప్పుడున్ . 66 

, అనినం [గోధించి యే *|బాణభయంబున, నీ కలిగాడుపాడ + నే వధింపం 
జాలక నిన్ను నీ4సరణిం గరంబు ద, న్వనుసరించుట నన్ను * ననదు గా 
దలంచెదు గాంబోలు/ దెలుప శేరి! నెట్లు, తెలియయు._ క్రముయిది+ తలంచిదూడ, 
గావున నాలావుం + గనుంగొను మనుచు న్యా తరలావ్నీ నప్పుడు + దాంకకుండ 
"ఘోరశలలవృష్టి+గురియిం చె నొడలు ఏం గించి యతండు నికటగిరులు గాధి 
గురుతర దువుములు + గుది (గుచ్చునట్లుళ, నిఖలజంతుతతులు + నేలం,గలయ, 

తే, ఇ త్పెఅంగునం దనళ క్షి + యెజుకపజచి 

యింక నరింపక చనియదే 4+ యాన చనిన 

వోటు లన్ని యు నాబలఃన్ఫూ _రిచేతం 

విడుగుంబాతినడొంక యె + పెం పడంగు. 62 
* దాన నఖలభయని+ దానంబ వగుదు స్కీ యన్వయమున లేస+యట్టికిట్టు 
గుడువ సీకుందగుస్మకోనులి యది యంచి,యైన నను వరింను + మనియుంబలిళా. 

=, అన ఏనియిశ్నని ట్రటు దడ, సినకార్యము దప్పు ననుచు 4 శీగిరికి వడికొ 
జనియె సతి యింత నంతకా,దనుజుడు వెన్కొనియ శలల+తతులుగసుకియుచున్. 

* అంత నాయింతియు నత్యంతరయంబునం జనియె నప్పు డప్పర్యతంబునందు నీవరా 
(తమెపాూూత్సనమునకుం జేరినసకలదిడ్లేశజనసముదయంబునకు వాసిరాక యె 
తీంగించి కన్యగతులు చూచుకొం డని పల్కి. మణికంధరుం తున్న -చోటుం బరి 
కించి వేవేగ నేగి యతనిశేతికిం దనచేతియమోఘోద్యమఖడ్లంబు నొసంగి య 
వ్యిధంబున నాశ ల్యానురుని. జంవీంచి యతనిచేతం బొలిసినవుణికంధరునిరెండన 
జన ,0బు. గని పెట్టుకొని యుండె నతం డంతం. ౫ శాపూర్జుం ల జనియింస నుచి 
తగతిం చేరి తనపూర్వవృ_త్తంబు ఫీనరించి దివంబునకుం జనక యావబజీవంబు 
నవ్విభుం డునిచిన-చోటన యునికికి నుడంబడి గాంధర్వవివాహావిధిని వరియించె 
నంతట ముదావయుండు స్వథాననిద్దునివచన (పకార ంబునసక లశ తుజయగ రింతుం 
డగుచు నెండు నడ్డంబు లేక చరియించువాండు గతివశ ం౦బునం గాసారవ్రరంబు 
హై దన 6 Moe: 
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త్వంబునం బనులు సేయుచుండె నక్కా_లంజునందు ' వారికి నేతవీయమణిసండర 
నమహిమవలన చే నుదయించితి నంతట నాతల్లిదండులు నేలికచి త్తంబున క 

' డసిరి తత్సకార ౦బున సర స్వతీకనకగ ర్భులసల్లాపక భయందు ఏినంబడినడి యది 
య య ్లైడసి వార లీ కముకళంఠో త్తరవురంబు వెలువడి పోయి [పయాణతో 
భంబునం గ ఖ్ తంబు నొంది 'తేజక యున్ననన్ను౦ జూచి నన్నుం గొనుచు. దిరి 

గి వచ్చి నేం డింతకుమున్నుగా నొదవిన యేత న్నాణిక్యవిలోకనమహా త్త సంబున చే 
నారోగ్యంబు వంది మిక్కిలి నెలమిం బొదల హృ్దయంబుల ముదంబు నద్భుతం 

బు నుందుచు నివ్విధంబున నవ్విభుసన్నిధి సిడి మదీయడార్చల్యనివ _రృన్మపకా 
రంబు విన్నవించి సన్నుతించిరి తత్పురోహితులును మణిమహిమవశీకృతు ల 
గుచు నిమ్మేదినీశ్వరుం (గ మ్తజు న్మాశయించి యిదె'యున్ననా రని చెప్పిన నల 

_ ఘ్మునతుం డచ్బాలికకుం గోలు మొగిచి “యోదివ్యమహేీమళో భిని యావురోహితు 

3, 

er . జననాథ పొండ్న దేశ మునందు నురగాఖ్వ, పట్టణంబున నొక+ బాహణుండు ! 

లెవ్వరు వారి తెజం గతుంగవలయు నని యడిగిన, 71 

. వారిసేటం గే మెతీగాద్కు సారగుణా వారు నీదు సత్సుత్తు)లు స 

తోరపుఖాగ్యము నిన్నును, శేరిచె నని పలికి శిశువు థీ చిలునగ చెస౫న్. 72 

ఆపలుకున కత్యాశ్చ, ర్యా పూర్ణ మనను. డగుచు +'నలఘువతుం డా . 

పాపం గనుంగొని వారలు, నావు _త్తకు లగుట యెట్లు + నవ్వక వఎెఫప్రవూ. 8 

. అనిన సభాపతిం జూచి యి ట్లనియె, . 74 

అంటికుంచి యాకునట్టి పాయ ముకింత, నడంచునంతలోన + నాదుసతులం 

బుణ్యశీలయుతలం + బోకార్చుకొన్నట్టి నాకుం బుత్ అనుట + నగవుగాదె. 

. తలయక చారిపోకయును 4 దక్కి-నయట్టిది గాదు వారిలో 

పల బడి యందు బడ్డదియె + పాటుగం దీర మునింగీపోయిెకే 

నలఘుతదన్వయాకృతిగు+ ణాదులమక్కు-వ నన్యసంగ మే 

మ అడిగి నాండం బుతు)! లను+సంశయ మైనను గ బ్లనేర్చునే 76 

నాకు జూడ ధరణి+నాయక యది యస, గతమ యీవిచి ఈకథలం దల్లి : 

దీని కొనర నగ్మ తిని బట్టతలలు మ్య కాళ్లు ముళ్లు పెట్టం + గలదొ కాని, 77 

. అనుటయు నట్ల దప్ప దనుచు నవ్వి యవ్వనుమతీధవుండు నమ్మధురలాలస నాలో 

కించి యా బాలి కాతిలకంబ యీిసందియంబు దీర సీ భాహ్మణునిజన్హాదివ _రృనంబు 

నితనికి [బథమాగనమాదులు వుత్తు) లైన పకారంబును వారు మద్మాశయునకుం 

బురోహితు లైన తెజంగును నెజుంగింవు మనిన నట్ల చేసెద నని యబ్బాల యి 

ట్లని చొప్పు. 78 
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148 . కళా వూర్లో దయము 
Cad 

తత _త్త్యజాయయ్యునాతంయగు ప్ప ప్రమాహాత్య్యం, డగుచుగ్భవాస్థా శ్రశమార్డ ఏధులు 

oss నడువుచు నందు, నతిముఖ్య. మని సంత తాన్న దాన' 

విధిని, విపులం దనుపుతు. + చెలెసె'నతీని: ' 

యాత్మజుండు యజ్ఞశ ర్యాఖ్యుం * డతని కంట 

'దయ్యె 'వేదాదివిద్యల+యం' దొకటియుం . 

బరమయత్నంబుతో - నిన్ని +పాట్లుపడిన, |. 79, 
ఆదుఃఖము మణివించుట్క శె దివ్యూంగనలం జోలు4౪నతివల. గుల్రీ " వ. 

లాదిగుణాఢ్యల నలువుర్శం నాదరమునం సైండ్షి జేసె ఖ్లనతసికి గురుయన్.. 80 

'ఆకోఢ్నడక్ళు. సొమ్ములు, కోకలు-. నను లేవనములు + కొద, యికీంచుకయు౯ 

"లేక. (శక్తి శిల నడపె న, నాకులతం. 'గొమరు డెంద 4 మలరారుట;కె 81 

కడపటిదెసయం దాతండు, కొడుకు బిలిచి యిట్టు లనియెం + గోడండు విన౯ 

నడువుము నీ వె వర విడువక. మనయన్న దాన విధినియమంబున్, 82 

దానును జతురాగమనం, తానం బుదయించు .నీకుం + దప్పదు మద్యా 

చానియమం విడి యనుటయుం గాని మని యియ్యకొనియెం 4 గడంక. నతండున్, " 
ఆయన తం గ్రీయాజ్ఞం దన+యాదల. డాల్ని యొకప్పుడుక్ మదిం 

బాయక ' "పెంచునట్టివితృ+ భక్తి క్రిపసం గలమాన్న ము" హావిః 

అ fadpo Hers నంతకంత కిం 

మో యమరంగం బెక వను+ధామరకోటి. క నేకవర్ష ముల్, లిక 

పయింబయిల బండుకొల్చువికయె సపడియు గట్టి ee ర 

ప్పయు మజీ భంటుబానిసలు + బె బెరముపె పెయ్యలు చేలు చెట్లు లో 
నయినసమ _స్గసంపదలు థీ నన్న వితీర్ణి క్రి వెచ్చ? పెట్టణాం 

(బయలు ధరించుసాములకుం శీ జెట్టి పెళ్తైం జలింప కంతటన్, గిర్ 

ఇట్లు గడంగి పరమపతివతలం ' దనసతులనలున్రర నుపలత్నీంచి. * 86 
ఏకలకంఠిసొమ్లు హరియింతును ము న్నని చింతిలె౯ా సను 
స్టోకమనోనురాగతనతుల్''దను నంతట నాదుసొమ్మె ము౯ 
7 కాను నాదుసొమ్ము మును + గ₹ైకొను మంచుం గడంగి వేడగా 
నేకలకంకిసొము హారియింతును . ము. Pe యట్లు చింతికెన్, మ స్ 
అప్పుడు. క -ష 89 

ఈ మంగళనూూ(త. స *-మాని.సమ -స్పవిభామణంబులుకా 

న! ౦గుర (ప్రణయరమ్యత నొండారు మోజు .నూడ్చుచుం 

FS తా! మంట 1 ar విడుకాంతలరూవు. తొంటికం ' 
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శ 

శేహబాక్స మన్న దానమట + వేంయవాండ 
el 

ఉం 

వః 

శవ, 

క్, 

స్శ సరుండంట తాము పతి వతలట 

'యొండొరుల మణి యెట్ల సా. ముసల టరుె ఫ్ 

యది యలంకృతికంకు రఈమ్యంబు గాదె. "౨ ఆఆ 00 

సొమ్ములు వేడి వుచ్చుకొను+చోట్ల సపత్ను లవుత్సరంబు లో. 

కమ్మున నెచ్చటం గలదు + గాని నిజాభరణంబు లెల్ల చా 

రిమ్మయి నాథు వెచ్చమున + కిచ్చుట కొండొరు మిోజువుణ్యవుం. 

గొమ్మలు వీచి యంచు జనళోటి:నుతించెను వారి న _తృజీన్... “Ql 

ఇవ్విధంబునం దమతీమసొమ్లు లే మున్ను ప్రచ్చుకొనుటకుం.. ద్రికరకై క్యంబు 

గానువింపం (బార్భించునిజనతులయందు నెవ్వరి నతి కమింపం జాలక . యాతం 

_డందజిం బియంబునం చేకొని తదాభరణంబు లన్నియు నొకమా"బ పుచ్చు 

కొని వెచ్చ పెట్టం దొడం7గ( దత్క్మా-లంబున. 92 

మతిలో? జతు-రాగమస సం, తతి నీ కుదయించు. ననినతం డిపలుకు' ను 

సితముగం దదాశకతమున, సతతము నతం డుండు6 జదువు+ సంధ్యలదండన్ 98 
థి య 

- దానికి ఫల మస్రు జేమియుం గానక యుండియు గురూ క్షి కమ మెద్దియొ యె 

వ్యానికిం డెలియ దటంచును, దా నెప్పటియట్ల నన్న+ దానము నడవున్, 94 

ఆయజ్ఞశే రు (జీను, మ్లాయలఘ్మువతుండు మేఊినీశ్వర యాపే 

రాయన్న దానను వత, మేయెడ విడువ కునికి యవు + డితనికి. గలిగెన్,. 95 

ఏమని సే చెప్పవచ్చు నవు 4 డింతులసొమ్ములు చెల్లిపోవం ద 

శ్రే /మము నెక్కుడం జదువం బక్టైనె  సట్టిన నిశ్చయించె నా 

భామల బట్టి ట్ర యిచ్చి తన పట్టినయట్టికడింది చేమముం 

దొ మడి గొన్ని నాళ్లు వి! పాతంబుగ నిల్చుకొనళా మనంబులోన్.. 96: 

ఇట్లు నిశ్చయించి వారి కది యెజింగింపక క్రపటమార్లంబుగ నమకొనునుషా.. 

యంబు చింతించి యొక్కనాండు కొమలతో ప ట్రనయె. క 97 

a తొ మపర్ణి రి శేన్రదండ నోడలు డిగి యున్న వియంట యేను 4 నువిదలార .. 

యొకనిపొత్తు గూడి + యోడ బేరము వోయె,దను సదాన్న దాన ధనముకొటకు. | 

అనవుడు నిన్ను ఛాసి కణ + మైన గృహంబున నుండ నోప మే. . 

మును సినుం గూడి వచ్చెదము + + మోదముతో మముం దోడుకొంచుం బొ: 

మన నిది 'అస్సకార్య మని + యందటథీ కొక్క బెహారిచే రహ 

స్లోనియతి మూల్య మందుకొని + 'యచ్చటికి౯. 'గొనిపోయె. షారలన్, ం “99 

ఏను మధిప యిట్లు నొనిప్తో యి నయంబున నెక్క-నావ +. యెస్కిం వెం దుదం 

దన శెక్కుడ నడ "లేకుం, డను మునుపటిపద రుగట్ట+డం గలం బరిగాన్. 100 
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వ, 

ప్వుదు నరవరశోకమపహా, భిదుర మితని భె తైర్యగిరిని ఛీ బిట్టు పగిల్బెన్.. rn!) 

ఇట్లు విశకలిత భె రెర్యుం డై జ aE 102 

మ అతినుష్టం బగునాధ నేచ తుద నాహో యింతకుం చెచ్చెనే 

cin 

, అంతన దవ్వుగాం బజచి + యంబుచరంబు సయోప శప 5. 

పహట ల మిము నంచు రూప షగుణవం+శన్బూర్జితల్ మోర లి 

ట్లతికష్ట స్ధితి నోడజేహరులపా + లై పోవ నాచెట్ట ప 

ట్రతిళే మ మపహారవం బడర ర నే చ్చె౯ శోక -వేగంబునన్. 108 
; ఆయేడ్ను విని సతుల్ తము, నాయకు వంచించి యిట్లు + నావ పతియు గొల 
పోయెడునో యని ఘనళో, కాయ తత నలున్రరును మహాసం్యభమతన్ , 104 

* జడనిధిలోం బడ నుజికిర్తి పడ నెన్యారలును నొడిచి 4 పట్టంగా నే 
యెడం గానక హాహోరనృ మడరమేహాకోకనం  భమాకలితులుగన్. 105 

స్ పట్టణ లేమి కొండొరుల. + బల టు చాల దిసంతు గొట్టుచు౯ 

దిట్టుచు నీటిలో నలలు + ఫీ వరయంబున వై వె చియుకా గడుకా 
'దిట్టల నితకాండ జడ ధిక బడందోలియుం ద దజ్జనుల్ గరం 
బట్టియెడ౯ రయంబు మెటజ్కుయక౯ వెదకించిరి వారిం బల్మ బున్, “౦6 
ఇవ్విధంబునం దడవుగా వెదకి ముదితలం గాన రైరి వారిం నొన్నట్టిసెట్టి యం 
తట నవ్వి(వ్రని బలాత్కారంబున నాకమించి 'సేయేడ్సుకతన నింత పుళ్లు నని 
తన్తూల్య ధనంబు (గమ్మఆం గొని విడిచిపెై నట్టపాట్లం బడిన యితండు “తనకు 
నుతు లనియెడునామాట నమ్మ కె ట్లాడిన నుచితంబు" 107 

అ _తృలిరుబోండ్రయవ్యలి, వృ త్ర తము వినువింతు మింక + విను మోొభూాషా 
భో త్రమ వా ర_త్తెజ/సనం ద_త్తజపడి నీట నుబుకుతత్సమయమునన్. 108 
తమో నెక్క_టి నోర సలిలం బెగంగోలుచుండ + జని రాచెలువల్ 
నలువ్రరుC దద్భదనములో, పలి 'కాసలిలంబు వెంట. 4 బార్థివతిలకా. 1009" 

కంతరతోయ మూర్త ముఖ + మై [పవహింపలో మూర్థరంధ్భని 
ప్కా౨ంతము చేసి తజ్జలము 4 రాజిలె వారుణశేతులీల నా 

యింతులు వొల్చి రందు లిఖయించిన బంగరుతీలలో యనన్. 10 
ప ఆవీతజలవలా$హాక ముతో గగనంబు, దిరుగం (బాకుమెజుంగుంతీంగ అనం 

నురనదిం జల్ల జూ+చుసము దుచేతి కాలీ శ్ర రజంచాలంప్రణార లన 
బలునిహాలచమరుబొచ్చిలం బాగతోంబకుర తో యేం ధనవ్రమంట తునుక లనంగ 
నదులకు గూర్త్మి య+న్పసిండి మేల్ దెలువువా, రిధినిల్పు తెజగంటి "లేఖ లనంగ 

3 ప మొసమ Sl ర వు గామితతమాహూాదక ప్రవాహ 
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కే మిగుల దవ్వుగ నెగసియు + మగువ లంత 
ను_త్తరంబుగం జను చున్న+యొకవిమూన ' 

నరముమోందటం బడి రందు+ గరిమ జూద | 
మాడుచును బోన్రుయువయుగ్గ + మరుదుపడంగు, 11 

ఇవ్విధంబున నద్దివ్యవిమానంబుమో:దం బడి యొక్కి_.ంతతడనునకు మూర్చ చే 

అ కనువిచ్చినయచ్చెలువలతేడివలువలు చూచి యలఘుకారుణ్యంబున నద్ది 

వ్యమిథునంబు దివ్యాంబరంబు లొసంగి యూరడించి మో రెవ రెచ్చటనుండి 

యిచ్చటం బడితి రని యడుగుటయు నప్పడంతులు వడవడ వడంకులు గుడుచు 

కులుకుశులుంగులతో. బలుకం దొడంగిన. 118 

జ్ 

క, తాంబూలరాగకించి, చ్చుంబితతద్దంత కాంత సొబ 7ెంతయు ర 

మ్యం బగుచు నందు దివ్యని, తంబినిచి త్రమున కద్భు+తం జబొనరించెన్. 114 

శే. మున్ను త దూపలావణ్య+ములకుం దనదు 

నాయకునిచి త్త మె ట్లగునో యటంచు 
దలంకుదివ్యవధూటి నాతలిరుభోండ్ల 

పలువరుస యొప్పుపలుకులు + గలం మిగుల, 115 

. ఇట్లు శేంకిత యగుచు నా౪యిగురుంబోండి కాంతునీశీంచి వారలకత యటుండ 

నిచ్చి నిపంచె మాడుకిొ + మే ల, యాల, సీంప సియాట 'యోడవచ్చినది యనియె, 

ఉత్సాహ. అని యొకింత వారిం జూచి 4 యమ్తలార యిప్పు జ 

ననినమాట మోాకు( గోప 4 మైన నయ్యిః 1 గాని- యా 

యన ననుం బరాకుపజచి + యాటగలువు తనదిగా 

వెనుక వాదు లాడ నేను + వినలం జూల నని తగన్. 117 

'వ. విభునిం జూచి, 118 
ఉ. అడితె సీదుపందె మని + హ_స్తనఖ|పసరచ విచ్చటా 

_మేడిత పాండురద్యు తిసమృద్ది గరం బమరంగం బాచికల్ 

వేడుకతోడం బుచ్చుకొని + (వేళ్లను నిట్టు నటు౯ బారల్చి వి 

భా9డకలంకకంకణవి+*రావము మోజుం గదల్చి వై చుచున్. [మనుచు 

. దిలుమౌహపూూ బొంకకు + నె త్త కన్యూ యంచుం బతు లు ల్కెడు నెయ్య బలుకు 

జక్క నీసొరి నా+చే నంచు. జిక్క- నౌ, దీనిపాలిటికూడు + దిన్న ననుచు 

నడె దుగ తివకుమో+నుదతి నీ వంచు న్మానిడె సారె దాంె సోయిచ్చీ యంచు 

నినుమూటు దంచిన + నెసటిపోంత లటంచు, నౌ నట్టయుడి కెడుఃగాని యంచు 

కే. నిట్టిదంటమాటలు నేర్చి కెచట ననుచు, దంటనే వాట నీసంగతమున నంచుం 
న ప త ను బు లం 

ed, 

gm 
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చ. తపం గవ వాని కుందుటను + జక్కువజోళ్లమనోనురాగ మే 
ల పొగడ నతు పాతిశ యలబ్దనుసంగమశారికల్ క్షణం 

* బఫుడ విఠరూగ మొండి యహ+హో వెసం జూవం దొడం7”. దుల్యరా 

.గవుసయుక్ బరిన్సుటము + కాదె తదీయమ యెల్ల వాకికిన్. 121 
ఈ. సారెకు, బోటు దాంశినను + జాడ్యము నొందక జోడు విచ్చి పో 

సారెగడంకతోం బొడిచి + చాటుచుం ద వరణన్ను ర_న్నహో 
శారిఫల్మ పథుట్టనలం + జాల మచ్చర మెక్క నయ్యెడ౯' 

వారలు జోదులుం బలె నె+నర్చిరి జూదవుంబోరు మోజబుచున్, 122 
తే. అంతం బతి గెల్చి తత్పణ 4 మైనయట్టి క 

యాస్యమద్య సద్యో దాన 4 మధరసంజ్ఞ 

నడుగ(దల యొయ్య నూంవుచు 4 నన్య సతుల a | 

యునికి గథశుసన్న సూవుచు + నుత్సలావీ.. 198 

ఉ.' మధురంప్రిసాంవు! కడు 4 నాత్మ గెరల్ల్ల నతండు చూడ్కి.. నే. 

_ వేమజుం దా నదల్చియును 4 "వేండియు. (యొక్కియు బుజ్జగించియుళ౯' 
'ఛామిని నప్పుడే తనద౪పన్ని దమా. ప్రురికొల్సి వారు మా 
రో మిడి భూడకున్కి. దనమో మొకళొంత మలంచి తెల్పుచున్. 124 

చ, చెలువయు మున్న యాయితము 4 సేసి సమిపమునందు నిడ్ణయు 
జ జ్ఞ ఏలమణిపా త్రికామధుర4సంబు నిజాస్యమునందు నుంచి తః 

జెలునునినోరి కిచ్చెం బె చెల్వలు చూచెదరో యటంచు జం 
చలితకటాతువీకుణము + సారెకు వారలప నిగుడ్చుచున్, 125 

ఉ. అంతట బోక పర్చు పణ యవ్య సనం 'బెసకొల్బ్పం (గోలి రా 
కాంతుండుం గాంతయు౯ మణియు( 4 గల్పకుజాసవముం బరస్ప'రొ 

(కౌంతమిధథః క పోలఫలక | పతిబింబవిలోక నామృ తా 
త్యంతవితీర్ణి నూతనర సానుభవంబున నేకప్మాతికన్. F 126 

ఉ చెక్కునం జెక్కు హత్తి విలసిల్లంం దత్ప్రతిబింబవీషలం 
జొక్కు.చుం చెక్కువాసనల సౌంపున నింవు జదింప' జుట్టునకా 
(గుక్కెడ్యుగుక్కె-డే మధువు + [గోలుచు. మోవ్రలు నంజుకొంచు వా 
రెక్కుడు గాలం దన్పిరి ని జేంద్రియ్రపంచకదై వతయులన్. -* 127 

ఉ సిబ్బి త్రీచీ పీరు పోం దుడిచి 4 'సీధువముదర బప్రు డన్ను కొల్పుచుం 
' (టైబ్బలో మాట లకురహాఛాగము చాలక యేము మేము త 

బిబ్బులు గాల 'వెల్వడియ.+ ఛేడిల మానము సోలుచూన్రలుకా 



పుస్టాశ్వ్యాసము,, il 

ఉ. అంతట 'బానప్యాతమున + నాత ముఖంబు నధీశువెరాము సీ 
మంతిని చూచి యూరి పరఈమానిని పానసహాయ మయ్యెనే | 
'యింతేటిలోన నీడ యది + యెవ్వ తె యంచును జిహ్య యాడ క 
త్యంతము ద్కొటిలం బలిశె. + దన్మధు వానక, మానె నల్క_తోన్ , _ 19 

వ. అప్పు తతందు, 180 

ఉ. చేడియ లెస్స మూడు “పెటఅ*చేడియ యెయ్యది యిందులోన ని 

సడయ కాక యన్న ననసీనుర భార్యలం జూపి యాశె నా 
నీడలె వీరు న ట్లయిన + నీవు ననుం బలె నార ఏీరల౯'" 
వేడుక జూతు ఫూ” నలదు + వీరికి నిచ్చట నంచు భీతిలెన్. 181 

న. ఇవ్విధ౧బున నన్వధూమణి నుభువుదంబున మది చెదర యుకాయు కవివేకం 

బు లేక యాకొమ్మలనలనం దలంకువుట్టి యిలకు డింస నుద్యోగించి కించిదవ 

నతనదనంబుశగో నధోభాగంబు పరికించునపుడు నిజవిమానయానానుసారంబున 

నోజానరీసరితృమిపపరిదృశ్య మాన ధర్మవురినామనగర వాస్తవ్య వారముఖ్యా కేలి 
సౌధంబు గగనంబుతో నొరయుచు సమిపంబున దీవింపం దదీయచం| దశాలా 

(పొాంగణంబు చేర నాత్మీ యదివ్యవిమానంబు నియోగించి యాగరితలనలువురం 

(గ్రముంబునం దాన "శెదండ యిచ్చి యచ్చట దించి తనచేత కనువుతింపక యి 

ట్లు నట్టుకొక్టంచున్న నల్లభుం జూచి యుల్లంబునం దక్కినచింత వదలి పొ 

దండు పొదండు వీరల చేరిక జారభావంబునం గోరువాండు నాచేత నవశ్యంబును 

నొచ్చు ననుచు వావానారోహణం బొనర్చిన నతండు నాకు నిట్టితలం చమియు 

చే దిమ్లుగుదల కాహారాదు లె ట్లని విచారింశెదం గాని యనుటయు నాయువిద 

యతనికి నాసౌధో త్తమంబులోపలిపలు తెజింగులయరలు కరంబునం జూవుచు. . 

చ, అదె ఘృతీతండుల పక్రర + మల్లవె చీరలు భూప.ణాదిసం 

పద లవె రాజురాక కులుఫా యొనంగార్చినయట్లు మో అెడుక్ 

ముదితల శేమియచ్చికము + మూఢిత నిం దొరు లెవ్వి ముట్టినక్ 

(బదుకనివారు వా రనుచు + భామిని యీ నిజేచం గాంతుతోన్. 188 

నే అత్మ్మవిభుచి త్తోచలనశం+కాంకురంబు, వలన. గాదంబరీమదా+కులత వలన 

'వెడలుత ద్వాక్యములవొప్పు + వి ప్రసతుల, పాణళీలాదిరకు మై + పరిణమించె. 

క, ఆమగువ యట్లు పలుకుచు, సొమేడ౯ వారి నిలిపి + యరుగు తెజంగుం ద 

తా(మిని యగుగణికామణి'దా మజుంగున నుండి వరాచి+తలటణెడువుదితోన్. 

క్ ఎవ్వారో దివ్య స్త లివ్వర సౌధంబు నాాశ4యించి రిచటికి౯ 

దవై (తి మిచటివన్తువు, 'లెవ్వియు నాళింవు టొప్ప + దిశ నూ కనుచున్, 

మ. తలపోంతల్ ఫొడమంగ గూఢసరణిం + దతక్పౌధము౯ డిగ్గీ యా. 



159 క్ర స 

పొలయకా నిల్సినయమ్హలార యివ్స డిం? దున్నట్టినాసర్వవ 

న్తులు మా కిచ్చితి ఛారశ్రూసి యిదె యం+చుం జల్ల దోయాతుతల్. 187 

కః చల్లి మదీయ మై వ; ర్తిలెడుసీచుట్టుప పట్టు+గ్భృవావనముఖ 0 

జెల్లను మాసా మిక మ జల్ల జలిగాలం దన్ని + సాకుం డనియెన్ .188 

క, అని యాయాచోటులం దన, జనులం బిలుచుకొని "వెడలి + చని యానుద్దుల్ 

వినువీం చెం బట్టణములో, మనుజుల కందజకు వెజంగు 4+ మనమున. దనంన్ : 

ఆ. ఆనుజుంగుంబోండ్లు + నవు డవ్విధం బెల్లంజూచి యిది కరంబు*-చోద్య మనుచు 

దీన జనులపాల + దేవు డెందును గలం డనుచు సార జెప్పు*కొనుచు నరిగి, 

క, వారలు తమతలవాకిటి, బోరు దలువు వెట్టి సమయ+ములం: చెజవక తా 

రారసి పదిలము సేయుచు, నారూఢస్థితి వహింతు + రాసౌధములోన్. 141 

క, శకునాదులచే నిజనాా యకవునరభిసంగమూాశ + లవు డుదయింపకా | 

వికలత నెందనిథై ర్యా, ధికతక వర్షిలి రభీష్ట+చేహభరణ లై. . 142 
చ, వురజను లప్ప టప్పటికి + బుణ్యచర్మితల వారలకా విభా 

స్వరమణి సాధమార్లముల + వచ్చుచు. బోేవుచు నుండం జూచుచుం . 

గరములు మోడ్చి _మొక్కుదుకు + గాని తదీయనురూపలశ్న్మీ "కె | 
వ్వరుం జెజదీక పోరు మును+నార్తవిధం బెద నిల్చి పాయమిన్. 148 

శా, గంధర్యాంగనలో మరుత్సతులొ యత, _స్త్రీలొ యిమ్మేడలో 
నింధానద్యుతితో మెలంగుదు రకే4 యొవాంండు పాపస్స హో ల 

గంధిస్వాంతత. జూచిన౯ వున డళు 4 + కన్హాం డటంచుం (బజా 

బంధుల్ వేళలు గాచి చూతు రతితాత్సర్యంబునకా వారలన్, 144 
సీ నభమున మణివిమా+నమునం (గుమ్తరువారులిమేడం 'బెక్కునా 4 ల్ళిట్లు నిలిచి 

యిలలోనిజనముల బలె వండుకొని వార్చు,' కొని గణికాదత్త + మనుభవింప , 
నేమిట్ని వత వెంక్కొ+యిదియొన్ని నాళ్లొక్కా యావేశ థ్ యొట్టిధన్యాత్య యొక్షా 
యేము సమర్పింప 4 నికు కెకొసి కరు, ణింతురో యని పొరు + లరతం చచ్చి. 

తే, పెట్టసాగిరి తచ్యారపృథివి యలికి, ) ముద్దతండులఘ్మృతప యో+ముఖ్యవితతు 
లప్పటప్పటికిని వారు నవి పర్మిగ, హించి రాజను లతిదూర + మేగి (మొక్క. 

ఆ. అంత గొన్ని నాళ్ల + 'కాపతి వతలకు, నలువురకును శోభ+నత్వ ముదన 
గర్భలకుణములు 4 గాస్పించెం బరిపూర్త ర్ల ,గర్భతయుం దన ర్భాం 4 (గవమముతోడ, 

ఉం గర్భములందు నుండియు [బకాశత నప్పుడు నే శర్పెలర్పంగా 
నర్భకు తొక్క వేళం జతు+రాగమనూ కు కుల నెక్క_ వేళ శా 

 స్త్రార్భటి నొక్క వేళ నితిహాసమయో క కుల నొక్క_ వేళ నా 
విర్భ వదర్గణా _స్తుముల +. వేడ్క జెలంగుదు రద్బుతంబుగన్. 147 



కష షా a సము, 158 

క క్వేష్థానుపూర్వి నార్య, (కోహులు వుట్టరి శుభోల్ల(సితలగ్న మున౯ 

సిస్థాగుణసౌ భాగ్యగ, రిస్టల కానలున్రరకు ధ+రి తీనాథా. | 149 

క. వారలకు యద్భచ్చాసం, ఇవారంబున నొొదవి యొక్క+సంయమి విహితా 

భారము నడువుచు శుభసం, స్కారము లొనరించె జాతక ర్యాదికముల్ .* 150 

వ. నామకరణసమయంబున నతం డాశిశువులయనుభావంబు దనదువిజ్ఞానదృష్షిం 

బరికించి ఏరలు మూ_ర్రిమంతంబు లెనవేదంబు లని నిశ్చయించియు జనాగ 

న్న ప్రకారంబు ననుసరించియు నరుస నన్న లువురకుం (బ్రథమాగమద్వితీయాగ 

మతృతయాగమత్యుర్యాగము లను జేళ్లు గల్పించె. దనాతలు పూరంకాలంబున. , 

దమమామ పలికినచతు రాగమసంతానశ బ్దంబునకు నరంబు వీర యని తమలో 

దారు సరివుచ్చుకొసి సంతసిలుచు నప్పటిసంయమిోాం దునియెజుకకు "వెజంగు 

* పడుచు నక్కు_మారులకు నుచితకాలంబున వచ్చియు నుపనయనసిద్ది యొదవిం 

చుటకు నాతపస్విని వేడుకొని యట్ల సేయించి ర్మాబహ్యచారులు స్వయం ప్రకా 

శితసకలవిద్యు లయ్యు శా_స్త్రసిద్ధికొఆకు నతనియొద్దన యఖలవిద్యలు నత్యల్ప 

"కాలంబులోపలన యధ్యయనంబు చేసి రంత దనాత లెంతకాలంబున ని టున్న 

ను దమెపెనిమిటిసమాగమంబు దుర్గభంబ యని విచారించి యచ్చోటు విడిచి 

యెచ్చటికేనియుం బోవం దలంచి యది తమకవారులం బిలిచి 'తెలిపించిన 

| వార లీ ట్లనిరి. 151 

క, పెద్దతల లేక మో రీ, నిద్దవ్రరూపముల నచట + నిల్సిన మనకుం 

బెద్దణికము చాలదు పెట; సుద్దులు గల్పింతు రందు + నుజనులు గలశే. 158 

క. కావున నిచటన మో ర్కీ దైవతవనిత లనుగుట్టు + దప్పక యుండ౯ 

(దోయ్యుండు దినసము లే మొక, భూవరుం గని వైభవంబు 4 బూంబెడుదా/శన్, 

తే, అవుడు గొని మాతండి యున్న ట్టిచోటు 

నరసి సంధించుకొనుటకు + వెరనుపడదు 

తప్ప దిది యని వారలు 4 తమనివాస 
మురు అెటుంగ కుండ నెలువడి+ యరిగి రంత. 154 

న, అ ట్లరిగి యా బహ్మణారులు నలువురు వురంబులోనం గొంతసంచారంబు చేసి 

యప్పు డది యేలెడురాజు మజాశయుండు గావున నతనివాకిటికీం జని యతం 

డు సకలవిద్యావిశేపజ్ఞాం డనియుః దద్దర్శనంబు వురోహితునియ్గనునుతి లేక 

(_బాహ్మణుల "కవ్వరికి దొరక దసియు నతండు దాను వ ద్యాధికుండు కాకుండు 

టం జేసి నిజగార వశ థిల్యభ యంబున నితరు లగువిద్యాధికులకు రాజ ల 

నం | బవేశంబు లేకయుండ చా వారికాదిసక లపరిజనచ। కంబును వలకట్టుకొని 



154 క శ్వా పూంర్ణో దయము 

దుద్దులు నెళ్చటం[గాన న పరిహ్హ్లరించుటయు తు! విని 

. మజీయిను. క. అం త 155 

సః ఎద్య ననుద్ది + దించి ప చేశా = న్ట్రోనును కల్పి కలి. .యెతిలికానునా. 

. మనుజేశుం “తనుయు "న పసికిని- ఇల్పల్స్కి 'వాక్చ్యగల్భత త్త ren గాని. 

_ నాజమంధిరమును, శ్లావారి, కులు,నుజి యట్రివా*రలను మిమ్ము 

సీ 'స్లేమము గీమ 4 మరస్సిన రాజుతో, సీయిల శతం. నెవుడు శుభము 

శ. యనెడుమాటగా నాడుక్షాం.+. (డ్రనియు. న్నార్త ర 
(లేమి: యడిగిన. మేము మా+యిండ్డలోనె .. 

..యుండుదు. మెజుంగ మన్ను డస్రయును- దద | త్తు 

. మాన. లిడి కాని. శొరలానీ*. రనుచు. వినిన... పటు లి లు తట DO 

కవిని తదుచితేమును దిభువ్రున కును. వకు శాక ర 

బున్రు గా నుకబాక్చద్ధతి,-నొన౭ంచికొని. సీఛబాలః రెకాగ్యాక ఎతితోన్. - 157 

డ్ క కం ఖన్నా ప +: 'బయెడుమామడిపండ్ల వుట్రిక ల్. . 

= మోవణగం గణూాతిల బుచ్చుకొని + మాఢత గు లెడు గ 

గబా వహొలరగ నేని (పతిఖహోరజనంబుల కీష్ట మైనవా - ౨౨ ౨౧ 

తావి కూవ్లి: చాచ్చి.[ వభ సన్నిధిం బెట్టిం పండ్లవుట్టికల్.. వ్ సలి అ ఫాం 158 

శక్ర! పెట్టి 'వెనువెనుక కటు చని య ట్రిటు భయచపల చేను +*లె' యరుగుచుం XE 

పనై డియాబోలురం గప యట్టివడంగం జో [ను వతి. శి 'రొనయ్యన నగసచున్, 

జ్ర ' సరతోమమ ద్ద 'యయ్యకం' జంటే యక ప్పుడు కు నేేకింత + 'చేకుఆదు గదా 

కొంత మటుంగిడక" కలిగిన యరతయు" 'నిక్కడముగం జెప్పు4డనుటయు. కూర ల్, 

కక మాయమ్మానీ ను 'సిస్లే 'ాయాల' చ కన శప రాజే "జేజే | 
హు లానిన యది, పాయక్: కసరిత్రోపమున్న.. + పల'మిలసామి. 161 

క, అన నమ్హ్మాటలచందము, తనయప్పటి వాకగ్థమయులకుం , దగునుత్తర మై ' 
యనయముం (గ 'తుబుధనేవా, ఘన్తోప 'దేశంటు న్సుచుం + గాస్పేంచుటయున్. 

* ఇర్గిదలిపదము. న్నీ ప్రారనుశిభ్లజించిన స్తాంస్క్య్బతికవ ము లగును. 
స్ న న 

న్ మ్మా .ఆయక్స్స్ మాన్య నునీవే ఇ రాట అలన్హా ఏక్కా .అవల్, ఏవ రాజే అేజే, వ్ . ఆయా 

ళు మలాన్ని మ యి పలుకు సంకట, అమర్, న పల, మిల సా క wn 

appr వ యం. me లల అస్యాం య "వర్ణము... a ea | స. 

ers గప గనీ వేలో ళన్పేర మూలధన ( గల్తరాజా (ని... మ్రహోత్రుంు నీవీపరిపశోవిచ అ ఆ 

యహ్ంవభ్సబడీన్సి, నూమూనేక్షానవింపమ,. .వచ్చుబడిని గొరవింఛి మూలధనమున్లు విశేషముగా 
లే 

= రొ wee ఆటో న అల ఆట్ ౫ 2 



వై శ్వాసము. 15 

చవఏికివిగ- నరతరంగమున 4 విస్మయ. మావహితరగ 'వోరిరూ = ' ee 

“"పరయుచు భససంవ్యతమసోగ్ని కిరబులుపో తే సూఢవి 0న (బన 
న్ఫురణత నున్కి:( గాంచి.ప +పూర్చవిన్తి 'నుమోదభా. క్రిత “౩ 0 
త్పరత దలిర్ప లేచి నరఈపాలుండు-సాగిలి [యమొక్కెవారికిన్, వు సుం టి 

క, అని చెప్ప గలాపూర్జుయడు విస్ యాతం" డిరతశజ్ష+విదుండే యిటు 'తొ ర్ 
“ల్హ  నెటుంగ.మని మదాశయుం, గనుంగొనియెక స సబహుమాన+గారవదృష్టిన్.. 
న కనుగొని మదాశయుండ క కూర్చుండు: . మని. ముమ్మాటుదా(క' 'ముదులి:. "పెట్ట 
“యంతట బలిమిన వనం. నియమనిుంచి. పుర పరా నోటాశ్నీంచి యట 
మందం జెప్పు మనుటయునది 'యాట్లని:చెప్పె. నట్టు మదొశయుంకు వెటో) క్కి 
యానలున్రర- నాసనపాద్యాదివిధులం బతాజించి సిజాస్థానజనులర. జూచి యిప్పటి 

' bse బులందు నేబువిశేషంబు “గలుగలజెలిసి" “యరతః 'బూజించె : నని 

మిామనంబుల నున్న వి యము యవ్యాక్యంబులమపికము వినుండు ౧ 165 
సీ. ఆయంబు సరకుో సేయకుబు ” శోభవమూల, భ నుండగ నం బచ్చిందంబుముఖ్య 

జీ వాటా పాలం rire me a వాము కం ౪44, mq ఓ tr wren అ అటి! కపప అన. wT ae పయన కలలా కా నడా Pp ie, ద నాకలా ద. 

ఏీకొ=ముఖ్యు మైనదియు, అవక్ శ ఏవ- _అవదేవ= =(తన్నురత్నీంచువానిని) క్వాపాడునదియు. (అగును 
అజేజే= య. కేట్ నై) విష్ణుని “బూజింష పఢ్డు “అజళ్ళంభౌవిష్ణు ధా త్రో కామేభాగర 

ఘూస్సు తే నానా. రాజేజ రాజొకాజకు, మా= అలమర. “ఆయాతు= =వచ్చును. (ని (ఇందిరాలోకమూ తా 

మా అ, మలాని=పాపములు, న = చేరవు, 'పష్ణునుజ్జేశించి (క్రతువులు చేయుబారిక“సక లీ రపదలు గల్లు 

ననియు. “బొపములు తొలంగ ననియు ' టు. పాయక ఆఓరతుకుండా) + సంత; =పీద్య్య్గంసులు, 

యది= (వచ్చిరి) యని అసమాత్ ఉసంతోషమము లేని వాండ వై ,నపలజతొలంి పోకుము) 'మిల జ(నరతోమ 

ముతో... వారిని). సూడీకొనుము.- విద్వాంసులు వబ్చినతమడ వారికి, వియుఖుండ వు: గాకెథర్యనమి.: మృని 

యాశేయము, (ఏలయన) అమో = సట ఎకలక్షదే, St సంక. మన్ని 

ty i 

ఇందలిపదము లే యిట్లు  విధజంచిన నచ్చ తలకు యగును. Seats 

. నూయమ్లాన్క చ్చు. నీవు, స రా 'యలవు వి క్వావన్ >. బం జే కే జి వాధ్లూత్రేములు, 

కనినయది, పాయక, సంతో సము, ఊన్న పలమ్లు, ఇలస్తామో,. me ee 
a అర్థము, ॥ . . 

క జేజే "జ్రేంజయ జయ ae యని తాకిక్వచనము,. ఎల్లబారిక క స నత 

ము గల్లీియుండు మనీ యగము, ' ఇలసామి =కీనుదాళయుండా, నీచే రాయల్వా= రాజవై (బహు 

వచనము 'గారచార్థము) కావక=రథీంపం గాకా, సంతో సము = ఆనందము, పాయక = ఎవడవక,' మాయా 

అములువమూావనేసులకు 'ద్వితీయార్థమునం 'ట్రథమ, 'తనిశయదీ=తశ్రీయంచినద స్టే వలు చత్రక్రీ-న 

ప్రయూజనముసహిలేము; we పోలనేము'ే సేయలగా మాకు “స సంతోషమును ' దక్తానమట్లద 
fan క న. pas Cs మతో 

యూజనములును 'సమకూాడ "నని భావవపు లం 
ప స 

మా గసజమాత లి తాన చుజచుమో చూచు ధాతువు (ఫొరనారక రూపోరత 
at 

a: 



ఇ 
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ర 

గ 

మైనయట్టిది ధని + నదియ తేసి అహార: జంచువానికి లశ + చేరుం బూత 

కములు “చేరవు రతు.+ కాకోవిదులు కట్టి, రాయసమోదుండ + వై యరుగకు 

* సమ్మిశ భావంబు 4 సలువుచు మాలక్షీ, కోవిదు లని యెడు+ దేవభాష. 

| వరుసం బదవిభాగ+విరచనతో నర్హ మరయం దోంచుచున్న 4యది గరేంబు 

“తెలియ. జూడు జేతఈ+దీయాంధ)వచనసం, దర్భమునను మ 

: అని పలికి మదాశయుండు (పథమూగమున క భిముఖుం డై వినయవినమితుండు 

ముకుళితక రుండును నగుచు మో "రవ్వ రెట్ట ప్రచ్చన్న వేషంబున "నేల a 

మోవిధం బంతయు చాకు జెలియ నానతీవలయు నని పార్థించిన నతండు తమ 

తండి యన్న దాననియమంబు మొదలుకొని పూర్వవ్యత్రారతంబు తవుతల్లుల 

వలన విన్నదియుం డారు గన్న దియుం దద్దర్భ్శనపర్యంతంబు సక లంబుం జెప్పిన 

నతండు నిజవురోహితదోపోయ త్తతంజేసి పూజార లని విచారింప నేరనితన 

దుర్వి వేకంబునకు సిగ్గుపడుచు. ని  ట్లనియె, 167 

బది 'డెలిసియె కావలయుక; హతా తమక డనుచుం జేరు + నాకు నిశుట యీ 

నిదిగో కననేరన కో, విదులం బురోహితునికపట+వృ త్తికిలో నై, . 168 

అని యపు డమ్మహామహుల ప్రార్థన బలిని దక్కి-నట్టిదం 

డనము నశేర్మదుః డాతని కొ+నర్పక యాత్మ వురోహీతత్వ వ 
_ర్ర్గనమును. మాన్ని తత్కపట+తం తములోపలివార ల చరిం 

చినజనులక్ లఘ్ముపబలశితువినీతులం జేసె నెంతయున్ . 160 
స్ట (ప్రార్థనం బోనర్చి + [పథమాగమాదుల, భ రృవిధిం బురోహి+తత్యమయునకు 

సిలువ్రుకొనియె వారు + నిజమాతృయు క్రో ల, తగినగతి ౫ ప్రహీతఈ* దారు లగుచు, 
(పభుసస్థానంబున నత్యంతృవై భవంబునం (బవ ర్షిల్లుచు నతని కభిమతంబు లెన్మక 
వస్త. 'సేయింవుచు. దవుజనకునియునికి యురగపట్టణంబు మొదలుకొని పాం 

డ్య కేరళ చోళ దవిశాదిదేశంబంలం బరికింపం దగినచారిం బనిచి యందు నల 

బ్ధవృత్తాంతు లయి చింత్యాకాంతు అగుచుం దల్లుల నుచితవిధిం గొన్ని కొన్ని 
మాశలు చాపి యూరార్చుచుండి రలఘ్యవతుండును నట్లు భార్యా నృణభావి 
[క యలజ్జితుం డగుచుం దజ్ఞనపదంబుల 'సుహృజ్ఞనులకు దలచూూప నోడి ధూర 

చేశోంతరంబుల యాయావరవృ_ త్తి నన్జార్ణనం వరు వ ను. దాసం 
బు నడువుచు నది చెటియకా సాగకున్న నన్న వర్ణ నంబు చేసి తాను గందమూల 
పయఃఫలాదుల దేహయ్యాత సలువుచఛు . నంతశాంతర పవ _కృతన్యల్పాన్న దా 
నాచరణంబులం దనియక బహుధనార్థనంబునకు నుపాయంబు వెదకుచు 
నంతట మృగం దవాహానామహాశ క్రి క్రిమపీ పామ విని తజారాభనంబునకు నెక 
నివలన మ్మ త్రోపదేశంబు సాధించి. యశ్లేవిసన్ని ధికిం జని యచ్శటిభవత్మథా 

ఖీ 
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చుం దనకుం బు త్ర క్త) పాత్లాదు లనుమాట య టుండినం దక్కినపలంబు గబ్లుట ' 
సిద్ధంబు గదా యనియెడుతల(ప్రున జపంబువేత మ టం. పాస 

. చెందుద నది యత్యంతసం భావసియం టై నవుతా)దిలాభంబును సలిగంపక మా 

న వయ్యెం జూచితే యోమణి సంభతనయ యిట్టివి సుమి 'దేవరకథామహి 
మ యని పలికి మధురలాలస యూరకుం జెం గశాపూర్టుండు ను నలఘు వతుం 

జూచి నీసందియం బెల్లను దీజం గదా యని పలికి (పథమాగమాదుల నిరీశీంచి 
మోతం డికి దగినయుహవారంబులు నడపక యిప్పుడు ననుమానించినం బాత 

కెంబు రాదే యని పలికి ([బథమాగమాదులును భయభ క్రి క్రివనయసమ్తోద 
సంభ "మంబులతోడ నబున్రరును లేచి వచ్చి యలఘు వతునిపాదంబులకుం = 

(బణాముంబులు గావించి యానంద బాప్పవులకవిలసితశ రీరుం డె జై నయాజనకుని 
మయాలింగనమూ రాఘా ణాది వివిధోప్పలాలనంబుల నానండించి ) యతనిచేరువం 

గొలిచి యుండి రప్పు డమ్మహాత్తులతొంటియాంధ్నగీ ర్వా ణభాషాశ్షేప.వై చి తి 

చిత్తంబునం బాణం గశాపూర్టుండు వారలం జూచి య్యే చి తక మోవతు 

లకు నిపుడు దోంచునెుకొ యని కాతుకసంబంధగంధమందరహసితంబుతో 
డిం బలికిన నందు (బథమాగముండు. 171 

* క. తా వినువారికి సరఏిగ, భావనతో నాను నతివిభావిను తేజా 
'జేవరగార వమహిమన, మావలసినక విత మరిగి + మాకు నధీశా. ౪ 172 

చ, అన భ౪రా మహాకవిశి4ఖాభరణంబ మదు కభాషణం 

బున కివు డిచ్చునుత్తరమ + పూని విచ్శితవుంబద్య మయ్యె మే 
లని విభుం డాడె న ట్లది య + టంచుం గప్ంద్రుండు నవ్వె నవ్వె నా 
యన పఠియింవువమూ తిరుగ + నన్న6 దదు క్రికి మెచ్చె వివుండున్ . 178 

ఈ -ఈపద్యాయు చివరనుండి -దదివిన సంస్క తమును మొదటినుండి చదివిన దెనుంగు నగును, 
ఫే 

చివరనుండి పదపి ఫభాగము= 

శాధ్తి ఇన కమ్, ఆగిర్సి నుత, వికనసీ లవమాను మహీమవరగారవచే, జూల్తే సువిభ్యా ఇతి, 

నొ అంతం నవభొ,, గప్పి రసకిర్పి చా అనునితా, 

అము 

ఇన=ఓ( ప్రభువ్కా (ని) ( ఇనస్సూ ర్యేప్రభ అ. కుమ్=భమిన్సి (ని) Ee పృథివీష్ప 

థి అ. అగి = పర్వతము లున్న ౦తేకాలము, శాధిజఐ జాసీంపుము చిరకాలము భూమిని బాలింపు మని 

భౌవము, మత=ఓస మృతుండ్చా విక న సి=మిగులకో భై "ఐదు బవమాన= రామునికుమారు డేనలన్రనకు వలె 

తశాన్స తము గలరాజూ, (ని) (మాన క్ర్రీణాంకోపభేజే గ'క్వేచిత్తొ'న్నతావసి నా నానా, మహీమవరణా 
పల్! 



1కీప క శాభూ శ్లో జాయ ము 

“క; "అరీతిం దమలోనం, 'దానే pes pe ఛ్ 'దత్వద్య చమ 

త్కారం: బవుకు- సభాజన్స మూగరసి _యమియును:' “గాన. 4 + కద్భుతె మంచదెన్. 

వ. అంత నవసీశాంతుండు నభ శెటకలం జూచి యప్పు డాపద్యంబు తిరుం బకియిం 
ప్రవునాట మజియును సృాక్టయంట్రో మనుట గాదు వినుండని యి ఖస్యొ. ' 175 

మాం కాం 

నీ వలు 'మోనాయక యల గిరు అంతక" ల మృంతకాల మో+సమృతుండ 

_మివుల కోభిక్లైను, లవకుమూంరసమాన ' మానక ముహీమ నఈనూనో మైన 
గారనం బొసంపచక్కన్న పభ వ్లు (1 ,ల్యలో న్ నోయి ప్ప వుకువుం డర వమున 

- నళినవ కేజన్ము + జ వాణిరసములు, లికెడునట్టిది + గలుగం గాను 
£3 _వినుతి చేయనిచోండి యరచును మహార్థ ' bo: 

"మున్న యది సంస్కృతంపునం 4 + “జెన్ను మూఅ " 
వరుస దుదనుండి 'మొదలికిం + దిరుగల జదువ' 
- - నాశెనులపపద్యమున బుధు 4 ఖీ అరసికొను(డు. . 176 

ఆ.. అనుడు. హరు నట్ల్యయవరోహమునడ్తానిం బదువుకానుచుాలిని, సంతసిలుచు 
నెజయమెచ్చిరికవి నృవులయాశువిచిత, మృద్దుకవిత్వక ప్రతీయు./+దదవగతియు. 

వ, క భాపూర్టుం డంత ననేకమణివిభూప ఇవిచ్చి తాంబర్మపఛానం టై జె నపారితోవి.క 
,,గానంబునం (బభమ్తాగము నలంకరించె నష్ట ప్వు డతసియమాత్యుండు సత్వదాత్య 

నామ దేయుండు మధురలాలసకుం (టణామంబుం వేసి యి లయ, 178 

ఉ. ఓరుచి రాత యో సరమ యోగిన్ యే 'నటువూర్యమైననా' 
atin 

వరు గులాదులుకో "మజ? "వీట నా కడ, నుంజం చచ్చి కా 

: . సారవురంబ్తువా & రిడీరి ఖీ సమ్మతి" నాకును సత్వదాత్తుం డా షు రవి చెల్పవమ్మ మటి 4 పెద్దలం గానము యెందు దద్ జైన్. 179 re 

ప స్త Wr Twp a శాక్ 'ననుజకీయ. సముడు అత =ఆశొజు చే వేయ గారమువలన. నవభాః=నూజ్ణనమైన తేజ 
ముగలవాండ్రై రసకిరి= శృం-గారాదరస సముల వెదచ ల్లెడు గవీఎపాణి విద్య యని యర్థము, క లుగ(ాగా, 
అనువి తావాజ స్తోత్రము చేయనివాండా?. వేయువాంటే యని, యర్ధముం. -:... 

ఊదారబుద్ధి గలవాడును గౌరవించువాండును - rea 'పాలింప విదాషాంసు లందణు స్తుతి 
యింతు రని భావము. 

am =. ఈలి క నా క 4 

| "మొదటినుండి పదప్భాగమ సు 
(థి క కు Er అ మనా. We le lb, 4 en న్య | . అర్థము. gn Fi Gog =. 
య. మిక్కిలిగా మ్య ముపందద్ర తామ. నల అధీశా=ఓ ౦ 1జి జూ జేవర' 

వా + జు శ 

శరమప టు సమ గారవాతిశయము వేళనే, మావలనీనక వీత =మాక్షం గావలసినకవత్వము, చొక్షాజ: 
అబ్ రపికపోరకికొక క్రోతలివక్నాప సరుకు 2 = "ఆనుకోల్యమే. తలునకట్టు,. క్ఫావనతోక ఆ తకం న కుంటి... ౭ 
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అని యశుగుదుండ బాలిక, కను నులుముచుం బెదవి విణిచి + కటకట వాపో 
: యెను మొగ్గవాలుచందం, బున నడు మెగనె త్తికొనుచుం + బాతులమూందన్. 

+. అవు జ గని యింతేన యీ విపరీతవుంజేత లేల 4+ ఏినరింపగ౫దడే : .” 

యిన్రు జే నడిగినయది చో, ద్యస్రుందల్లీయనుచువుజీయు 4 నాతండు (ముక్కెన్. 
కటుదులపూప ల్రె మునులు + గాననియట్టికతల్ వచింపయగా 

.' నెజీగిన నికు నాశలియు + నేద్చులు నా యనువారు మాయలం 

“కం 
ఇ 

బఅిచిన సము పో మిగ స్వ+ భావవుడివ్య విభాలి తోడనే ... 

నలిలుచు మమ్ము లోను మను+నారును. నై. రవు డాసభాసదుల్, ..-. 182 
. రింగ శేమిమైన + నెటుగంగనలయు స స్క జేహపదము. సీవ్ర +. దెలిమె దనుచు 

నమ్మి యున్న నార 4 మమ యీవెడమూయ, లందనేల -యనిరి + కొండ. అంత. 
అమ్మడి మజీయు నవ్యా, రెమ్హయిః దనునేండుకొన్న + నెజుకకలిమి లే. 
శమ్మును గాస్పి' పక స, త్యముగ సే టన యెడ్సె+ నాళిమఘవ్రు గడున్. . '184 

ca .ఆవాక్సా)శియు నానుబభోధ ముం దిరం + భె బై యుస్కా. య. ప్రబ్బాచై.. 

వ 

~~ 

“0 చ్లా 

వానేశం బపు డెద్దియో తదతిమా+హాత | తంబు రవ్చీం చెం .గా. 

కా -చేళం డెలియంగ చేను తగ సంఖ ప్రార్థించి. తద్దివ్యబో LAG 
థావిర్భానసిభానముం గటకటా + యం చుం డె, నుర్వీళుండున్ కేక్ 

= తడనంటేరంబ యమ్మణ_స్తంభనందనుండు రూపానుభూతిని మదడాశయుం- బిలిచి 

మో'భొలికకథ లన్నియు వింటిరే కడా: మిఖాగ్య వై భ నంబునకు...నెందు. నీథు 

లే డిడి ఇొుదలు నాకు మోర-ల _తమామ లైతిరి. సందియంబు లేదు,. మోర 

లింగం దక్కినకొలువు మాని యిశకువు నింటేకిం గొనిపోయి ల జను 

కుయు నతేసికీ సత్వ దాతుం డి ట్లనియె... .. =. 186 

పాగ్టివేంద వారిపకుచుమెడ౯ మణి, హోర మెవుడు: వెట్టి + క సక: 

“వార ల _త్రమామ + ఛ్ రని యున్నా (డ(, దదనుగుణమ్ము; యం... 

ఈసినుఫవు నిస. లి నూనంబుగం. జూడ నిధి నృపో. త్త తేమ “నానా; 

భూనాథనధూమాాళిము, ణీనిగి రి తనూవు రార్చ+ ఫీయాంఫి) నుమో....: ... 188 
. అని యతః తు నాత్మ. గరం బలరక్ా. దరస్మి తా. 

0 డగుచుళ౯ా మహీశుండు ఫఘ+నపమదంబున చారి నంత. దా. 

బం జనుండు మోూరలు గ పఫ్రోసాంబున: "కాత్ర్యజం గొంచు నంచు గార ౧ 

స శె తగ వెంట్ల నరివుచున్. ఓ ౧. ౧.180 

ఆమధురలాలసాకభ్క 'లీమియు శుద్దా౭తమునకు, + నేగక యుండళా ' 

౧ భూమిపతి యడంణె నభినవ, కౌముది విన. బేల యనుచు + pes 
తే, అంత. _నలఘు, వతుని య జే+పాన్న-దాన 

ళు 
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గో 

ఇ! 

er 

శే, 

ఆ, 

ముల మిగులం దన్సి యనిపె సవు త్త్రకముగం 

దత్పురంధీ? ,నివాససదమున కతండుం 191 

. 'కీతిపతి చేసినగారవ, ముతిమోద "మొనర్చ ఏంటి 4 కాచందమునక 

నుత గొనిపోయె మదాశయ, సతియుం [(బయత్నంబుతోడ + సతత వేమన్ . 

సలుమటు తలయంటి తగ౯ నలుం గిడ్ దోయిళ్లజలము+నక బో ర్కాడీం 

చి లలిం జన్నిచ్చుచు న్కుయ్యల నూంఫుచుం బెనుపందొడలగా + నావరశిశువున్. 

(బహ్మవచన సామర్థ ర్రలబ్దం బై నసహజపాల్ని వత్యంబునం జేసి యాసమయంబున, 

ఫౌలుపఆ దన్ను వే 'సేడురం+ బుచ్చుటనై తమతల్లీ మైండియు 

యల నిడి యూంవుచోం గువలయాధివుపాటలు పాడిస్ం గరం 

బలరుచుం+శోరిశేరి నగు + నన్నులపాటలు పాడినం గరం 
బలయుచు నేడ్చు లోకు లవు*+రా పతిభ_క్రి యటంచు నవ్వంగన్ . 195 

* లీలం బొత్తులమిోాః ద+ లేచి కూర్పుండు-చోం, దద్దయు నెకకొ త్త త్త4ముద్దుంజెలువు 

శీతిమాంద లేత శెం+గే లిడి తడనుచో, మొన లిడి యొండొక + ముద్దుం జెలువు 

నల్లనల్లన తప్పూ+టడుగులు మ్వైచో, నిద్దంవ్రుబసపర+ముద్దు చెలువు [లువు. 

కొదలుమాటలు -లేన+గులుకుచుం బలుకు-చో , మోహనం బగువింత+ముద్దు చె 

కలిగి యాబాల నవచం దక ళ యనంగం, దివుట నామనిం దనరు బే+వ్ల యనంగ 

నంతకంతకుం [జోదిచే,+ నతిశయిలుచుం బరలగాం జూపఅకును గను+పండు వగుచు, 

.ఎలబంధున్రలకు + నలారుచెలమె, యరిది గారనంబు + నతిశయిలల. i 
వ్ ౮౧ C౧0 

దల పేమక రము + దనరారొ ముంగిటి, ముత్య మగుచుం (గొ త్త* కొ తేసిరుల. 

ఉత్సాహ, చేతి వాలు చూచి యిది య శేపరాజ్యవిభవభో 

3 గలగల మోయునందెలును + గజ్జెలు మువ్యలు మైండియుంగరం 

గాతిశయము గలిగి యలరు 4+ ననియు మృదులచరణకం 

జూత రేఖ లరసి రాజ+సతులనతుల కర్ణ యా 

నాతి యనియు నపుడు లత+ణజ్ఞు లాడుకొని రిలన్. 198 

బులు పులిగోరు సంకులును 4 బొద్దులు స రావి కేకయుం 
'జెలు వలరంగ నెంతయును +4 జె న్నె సలారుచుం గొన్ని వాసరం 
బులు ముద మందం జేసెం గడం+ముద్దుల సేంతలం దల్రిదం డులన్ . 199 

, విందులు విందు లంచు దను + వేడుక నెత్తుకోనంగం శీలం నిం 

పొందలో నేగి మెంబడుచు + నుబ్బునం శేరుచుం జెంగలింపు-చుకా 
సందిలి వట్టి ma వున + నాట్యము లాడుచయు ముద్దుల౯ా మహో 

నంద మొనర్చి బాలిక ది+నంబును జుట్టవ్రయూవుజోండ్రకున్ . 200 
ఫుట్టకయతొొల్లి యెక్క_డ, నిట్లివి నేక్సి కని చూప + ఉలను జెకు,..ల్" 



హపస్టా శ్యాసము, 161. 

ను, దినముల్ కొన్ని చనంగ నంత గడు న+రిం బామ్మా పెండ్లిండ్లు గు 

జైనగూ ళ్లచ్చనగండ్లు వింపిళులు కుచ్చిల్ గీఠనంగింజ లో 
మనగుంటల్ కనుమూసిగంతనలు కం + బాలాట లో నైనఖే 

లనముల్ మోజంగ బోంట్లతో నలరె బాలారత్న మెల్లప్పుడున్, ' ' 209 

సీ అవిన్నపాప దా + నంత మె యింత మె, యాలి నొయ్యన బాల్య? కేశి దనశె 
మగ వారియెదుటంబల్మ జ. ఈత. దణచుగారాద య్యెణద ర డికడకు 

నంగకంబులభాగు + లరసి యామ దొడం౫, సడలని దయ్యె నప్పుడును బె చెట 

(ళ్లు జూవులకలి+కితనంబుప పస నేర్చెం బలుకు-చో బామలార్చు+భ ౦ంగు అెజిగా 

శే ముదురు ఛాయంపవుడతుల+మదనకథలు 

ఫొడముచో సిగ్గుపడి పాత+పోవం జొచ్చె 

ల్. న నముఈ చాట నెతుచు థీ జవ్యనంబు 

"క్రనముణో నంతకంతకుం + గానువీంప, 908 

కే _స్తనజఘనభారములం 'బెర+జవ్యనంబు 
మించి యిరుదిక్కులను నాక్ర +మించి బలియ 

నడువ జిక్కిన బాల్యమో 4 నాం గృశ త్వ 

మంతకంతకు నొంచె నాాయతివనడుము, 9()4 

క్ష, తోరనుగచభారము కుచ, భారము కటిభారము్ వి+భాసిలుచుండ౯ 
' మారుని| త్రిభువన రాజ్యస్ర, భారములు వహించినట్లు + బాలిక యొస్పెన్. 205 

. గురుతర స్తన కేళి గిరులును గంభీర, తర నాభికూపమత ల్లికయును 
జూరురోమాళి శృం గారథారాసరృణియు నంగుళీకిస లయ చయంబు 
సుకుమార బాహువ+బ్లిక లును రమ్యోరు, కదళకా_స్తంభ ప కాండములును 

సలలితాధరబింబ+ఫలవిలాసము వుప్ప, విసరపాండిమహాస+ విభమంబు 

చే, కలిని పలుకులు శుకవిక+కలకలముగం గుంతలంబులు మధుకర+కులము గాగ 

శంబరారాలిశేళీవనంబుబోలె, సుదతి యపు ఉఊొప్పె నొకవింత+సోయగమున. 

9 

er 

జే, ఆలతోంగియు నాలోన 4 నభ్యసించె, వివిధసంగీత సాహిత్య విద్య తెల్లం 

గావ్యరచన యొన ర్చెం (ా్టన్త వాస్కనాతిశయముచే ననతి పయత్నమునన, 

వ, క శాపూర్ధుండు నమృధురలాలసను మున్ను తభ్లిదండులయింటన "పెరుంగని మ్ 

ని యనుచుట యాదిగా నభినవకౌముదివిహోరవి శేపుంబులవలనను లు 

ర్య వ్యాసంగంబులవలనను మజుచి మణి యెన్న డుం దడవం డయెః మచాన 

యుండు నతనిచి త్తంబు తెజం గటుంగక యూరకుండె నంత నావుధురలాలస 

యు నవిధంబున జవ్వనంబు (పావీంచి యంకురితమదనవికార యగుచు నా 
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గ చ, మునుకొని కూరి నెచ్చెలుల, ముచ్చట వేళలం దద్దుణాఘముల్ 

వినివిని విన్న యర్గ ముక+వేళను నూననినిత్య భావనం 

గనికని కన్నయంతయును + గావ్యవినిరి తిచేతం చారుచుం 

గొనికొని మిక్కి-లిం బెనిచెం+ గోమల పేమము నామహీశు మున్. 209 

క అంతట (త్య కుంబుగ?, గాంతుం గనుగొనలగ విగువు4గాంగిటం 'జేర్చం 

 గంతువిహారంబుల నృ త్యంతము మోాదింప( గోరె+ నంగన మడిలోన్. 210 

క ,అనలుం 'గొనలుం ఛాజుచు, మనమున నాకోర్కి_తీ౫ + మగువకు మిగుల౯ ' 

..ఘనముగం దత్కు-నుమద్యుత్సి పనుపడ వెలిం బర్వె ననంగం 4 "'బాండిముదోం చెన్ . 

వ్ర అందు. 219 

ఉ. ఒక్క తెం బిల్వ బోయి మజి+యొక్క_ తె జేర్కొ_ని వీల్చు మేన సొ 

మొక ,-టిం దాల్స బూని మణి + యొక్క_టి ఏడ్వడం దాల్చు నర్ధిమై 

సుక్కె_డ శే జూచి మటి+యొక్కెడ కేసు బయోరుహాశ్నీ = 

మిక్కిలి 'బేర్చుభూవిభున+పూందిప రాకునం జేసి నిచ్చలున్ . 218 

నీ వమి కన్ను లం గన్న +హృదయేశురూపంబు, దోంపక యది మున్ను +దో(చకుండె 

నేమి వీనులవిన్న+హృదయేశుమధురో క్రి దోపక యది మున్ను+దోంపకుండె 

నేమి మైసోశిన + హృద యేశుసంస్సర్భ, దోంఫక యదిమున్ను + దోంచకుండె 
నేను డాం జవీగొన్న +హృద యేశు కెమ్హావి,దో(పక యది మున్ను +దోంచకుం డెం 

"లే, గాంత కంతట సంతతకంతు కేళి, వివిధసంక్షల్పవాసన + పషవలుకేలు ల 

తనరువులకలు కలవరిం+తలును మాట, ఏీడుపాటులు చెలులకు + వెజం గొనర్బ, 

ఆ. తరుణి తాం బగళ్లు + తామరసాతీ యక చేరువోలె నుచిఈనియతిం బరల 
నిర్య్వహింవె కేలునీలోత్సలా కీ యక్క పేరు నృవునిమోంది+_ పేమ నంత. 21క్ర 

క. సితకరునిశుక్ష పత్షు (పతిపత్క_ళ చూచి మాడ + భామిని నెమే 
నితనుతంముం జాండిముసం, గతియును గడు నెక్కుు డగుచుం + గానంబడియొన్. 

ఉ. ఏణియ ముట్టుటల్ మిగుల + వింతల్లు పెంనుడుచిల్కబోదతో 

రాణ దలిర్పం బల్కుట గ+రం బవురూప మపూరం మెంతయుం 

'(దబాణసఖీర హస్యముల+ భాంతియుం. |? గీడలు కాని వావి యా 

యేణవిలోలలోచనకు 4+ "హెచ్చినమన “థచేస్ట నయ్యెడన్. 217 
క నిచ్చలు సీగతిం టైమె పాచ్చి వం న + సెంతయుం దాపం 
,. బచ్చుపడం (బవ_రి రల నెచ్చెలు లచ్చెలువం జూచి 4 నెమ్మది గలలోన్. 218 
క, "పెక్కు దెనంబులనుండియు, నిక్కన్నియవర్త ర్తనంబు + 'లెల్ల నరయ వే 

తీెక్క_గతిం దోంచుచున్న వి, మిక్కిలి, నూహింవుం డాసి+మి త్రము మూరల. 

కొమ్మ గడు కిక ద్ని నవం మున! బాండిమంబు 4+ నిబ్బర మయ్యె౯ 
జ అ ము శా 
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మ. మన ముక్కొ_క్క_తణిక సమ న గళొవూర్తుకో 

భనరూవు౯ ఏనుతింప కుంటి మది యిప్పాటక౯ సఖ౯' నుంచ దు 
3 ర్హనచూడామణి "కాము. డ్టికొామురుం+టబాయంవుంబూంబోండ్ర నొ > 

క్క_నిమి త ౧ వినుమంత( గట్టిన గదుం 4 గాటించు దుర్య్వారతన్-.. లైల 

క, కావున నివు డీభామిని భావజుబారిం బడి మిగుల + బడలుట నిజమా" 

ఛావంబును మజవీంపం గావలయును వనవిహారకలనలవేతన్. 229 
తే, అని విచారించి యాచంచలాతీ మదికి 

వేడ్క బుట్టంచి తోడొ్కొ-ంచు + వెలందు లేగి 

రమితమకరందనిష్యుంద+ రమితముఖరి 

తాళ్గిసంతాన మైనయు+ ద్యానమునకు, న్య 
వ. అప్పు డయ్యుపవనంబునకుం దూజరాక కాబుకొనుచుం జూపఅయిచ్చ వచ్చు 

నచ్చెరును హాచ్చం బచ్చపట్టుబల్ల బల్లాడదట్టీలలిలం జూల నెరఫ్రచు నొజఫుమిగులు' 

-ముగలిగములగుమురులనడువుం బొడన వులుగ దీపించుతోంవ్రుగుడారంబుల వె 

లువు నలవరించుచివురుశకలమావితండంబులును దండతండంబు క మెంచుకో 

న నుదనుమదమునం ినురొదలు పాలమెదలుకొద మతు మెదలఫదుపలినుప 
రవేణులెపెనుప్రునం బనుపజపుచుం గనుపట్టి దట్టం . బగుచిగురుజూంపవు కంవు 
సాంవుసిందూరంపు శందూళిచందంబు నందప పజుప నుపరిఫాగజానరూకపల్లవ ప 

సూనద ళొపటలథ బలిమవిలసనంబు లలితకుముదమ త ల్లికలయుల్లాసంబు జెల్లి 

గాొలుప వెలుతురు 'లేనిపూంజేనెసోనవాన భారా పకారంబునం దోరం భగ్గు 

చు. దనరారుమారుత పచారంబుల నప్పటప్పటికి : నుప్పతిల్లుపుప్పాడులోకేళి 
ధూళిపాళికలపోలి నేలికొనం( నేనికెబూమియలు పూని కానువించుచున్న 

పొన్న లును - నవిరళదళకిసలయవిలసితలతాపతానంబులు మరకతకురువిందని 

చయ ఖచితంబు లగుసగ తులపగిదిం జూపట్ట సమక్ట్టుజిల్లుల మొల్లమి నుల్లసిల్లు 

చు సీరుగడలవేలునిడుసోగపూవుగలలు పొలుపొాంద న్యగభాగపల్లవంబు లిం 

(దగోపంబుటుల్లారుల యోజ 'రాజిల్ల( డజీల పోలిక భాసిల్ల వాసంతికాకుడుం 

గంబులును గడు దళంబుగ బొదిగి యెదగం గలభంగుల. 'జెంగలింప్రచు నమ 

రుతమల పాకుతీశాయల్లికలమింద మించి వెల్లితలచుట్టుగట్టడలు నెట్టుకొలువుతో 
లు(బట్టలపొదుగుళ్ల మె (గో "మడుగు నెజీబిటునుచుంగులనిక్కు- బక్కు_ను మిక్కి. 

లిం గశలుకొలుస్రుచున్న యర బెరిచిగురు'మొగిలియాకులత్రోడ ఏరభ్ళటులజోకలు 
జోకపఅచుచు . లేబోశమాంకులును వివిధజనకోలాహలంబులక రణిం బరిఢ 

విల్లుళుకవీక శారి కానికరకలకలంబులును గలిగి విరహిసముదయంబుమైం గదలి 
- నకునుమకశోదంకుదండువీడునుంబోఆ సాలోశనీయం బగసుచుండ నందు- నిం 
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పత. . బిగువుపోలిండ్ల| వేగునకుం బిజుందులగరిమయు. దరము గాక 

కర మలయం జేయుచుండ నొండొరులం గడచుచు నుద్దవిడి నడచుచుం గూడ 

మికిం గేలిచేయుచుం (గొవ్వరులు మించికోయుచు. గమగొజ్జంగులకుం జేరుచుం 

గన్న గదంగులకుం బోరు'దుః బొన్నలకు మూంగుచు బొండుమలైలకు నేగుచు 
సంపెంగలకు డాయుచు జాతికుడుంగంబుల రోయుచు మల్లెలకు నిగుడుచు మ 

రువంబునకు మగుడుచుం గురు వేరు గొల్లలాడుచు గంధంబులకు మల్లాడు-చుం బా 
గడలకు జరుగుచుం బో శక పాళిక లకు దిరుగుచుం దిలకంబులకుం జనుచు దిరిసెన 
వున్ననలు గై కొనుచు నవమల్రికల( (గీడింవుచు నారంగంబుల. (ోడింవుచుం గ 
లినొట్లకుం ద_త్తరిల్దుచుం గంకేలిమంజరులకు రంజిల్లుచుం (గొవమ్యావినీడ లాశ 
యించుచు; గురువిందపందిరులవి శమింవుచు సీరంబులం దూటుచు నెంబేనియుం 

బాటుచుం బూంబేనియలం దోచు బొడరిండ్ల డాగుచు6 గనిన నవ్వుచు. గమ్మ 

విరులు రువ్వుచు దీంగయుయ్యెలల సాడుచుం దియ్యవిలుకానిం బాడుచు బరా 
గంబులు రాల్పుచుం బయ్యెదలు విదల్బుచు నందనిపూంగొమృలకు సిక్కుచు 

నలంతి మాను లెక్కుచుం గెంజిగుళ్లకుం బదరుచు. గెరలు లేంట్లకు 'బెడరుచుం 
గోకిలస్వరంబు లాలింవుచు గొరవంక లాలోకించ్రచుం జిలుకలకుం బలుకు లంది 
చ్చుచుం జిన్ని ధాయంచలనడలు వెచ్చుచుం బూబంతుల వేట్లాడుచుం బూసలో 
నుద్దులు గూడుచు గెలిచి పోసనీక పట్టుచుం శేకిసలు గొట్టుచు నెకరొకరిం జీజు 
చు నుబ్బునం గేరుచు సిబ్బగంవుందమిని దమకుం దమకంబు గమకంబు "పాచ్చిం' 
ప నింవు మాజువిహారంబుల చేత నడరుబడలికలం బాడము చెడ వెడజిబు చెమట 
తడియొడ శం గడు. (బజలి గుబులుకొనుమృగమదఫఘనసార గంధ సారకాశీ రవి 
'లేపనపరిముళంబులు పరిమిళితదిగంతంబు లగుచు నంతటం జోడు ముటి స 
హజకృశ త్వంబునకుం దోడు "శ్రీడలయలంత నెంతయు ఘనం బై నబడుగుంద | 
నంబునం దడంబడుచు వడవడంకు లుడుగుచు నడుములం దడబాటువలన నడలం. 

. బాజునిలువ్రుఠావులం జిక్క-ం జెక్కుకొానుతతిం బొక్కి-ళ్లం |బవేశించి సము 
దంచితకురువిందకందళసందర్భ సంగ తాంగుళీయక' పచుర రుచినిచయక వచితకర 
తలరాగంబు లడుగుల నిర్లమింప నినుముడించెనో యనంగ నతిమూతసంచారసం 

" తుభితంబు లగుచుం. జరణతలంబు లత్యంతర _క్రీమ యుట్టిపడుచుండ ల ట్ట్టు 
bh మైంట చెజంగున విసరుకొన నెసంగుక రక ంక ణమణిరుణత్కారంబులకు నులుకు 

కరణి దజచుటూర్చులపెంవున నుత్క._ంపమానంబు లగుచుం జన్నెందుజ .. - క్కువక వల కెలంకులం జొక్క_వుజెక్కలకదలికలు ముదలకింప్రుచు నిగుడునిగ 
' నిగలతేరగలయందంబ్లు సందిదండలతళుకులకు:. జెలికారంబు చెఆప నలయికసా 
. లయికల నెక వింతయొయ్య్యారంబు చూవుభూవులపసకుం జూ పోపక యేపజేన 

న్ు చేసు. మము 
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పటపరిదృశ్యమానసోద రాలింగనలోలుపంబులు వ్రా ల చెక్కిళ్ళ మిక్కిలి నం 

టుకొనుచుండ నొసల నసలుకొనుకమృకస్తూ రియుమ్మలిం బడి కదలముదలలేని 

_ ఏలాలకజూలంబుల నిజబాలకశంకం చేసీ వెడల దివియ సందడించుచందంబున 

నందంద [క ందుకొనియెడుసిళ్ళా ఏసవాసనాసమాకృష్ణ చం చరీకసం చయంబులకు 

నుదరి  యదలించుమృదులంపు(గలికిపలుకులు దమనినువులకొసరుశులుంగు 

లచవి కొసరక మునురుకొనుపసనిరాచిలుకగములం దొలంగం దోలుకేలుకెం 

_ జిగుశాకులకు మూశ లై కవియు కోకిలంబులచేత నాకులంబు లగుచు మెదీం 

గెచాగుల వసంతాగమ శ్రీవిభావీ.త వన దేవతావిలాసవిశేషంబు నభినయింప నా 

త్య సాదృశ్యసంభాన నాగ ర్వంబు పెల్లునం | దుళ్లుమల్ల అవుకల్లరి లేంటితండంబుల 

కండ కొవ్వు సెరింపక వానిజీవిక ల్నాకమించి తదనుసరణంబున దయ స్రైడమి 

శొంత మగుడ విడుచువడువు గనంబడయ నెడనెడం గులుకునడబడిబడిం దొజుం 

గువిరిగముల నమౌెడియర ఏడుకొప్పులయొవ్పిదంబు చెప్ప నలవి గాక యతిశయి 

ల్లం జెదరినసింగారంబులును జిగురుంగొనలచేరులును నంటినపరాగంబులును న 

కరువులతోడిపాపటలును వాడుడేజెడినెమ్మాములును_ వడంకెడుకుబుకుకులుం 

గులునుం గలిగి యపూర్వవిభ)మంబున సౌంవు మాూజుచుం దదనంతరంబ.224 

(కొంచపదవ్భ త్తము, 

చంచలఏచీసంచయలీలా+సలలితతరళితజలరుహా పాళీ 

సంచితహ సోదంచిత భంగీ+జనితమద నమత సరణిగుణవా 

ఖ్యాంచితనోష్టీ సంచరణ హ త్యయస ముచితహళహళికలత రా జ్ 

యంచలు (మాయం గొంచలు గాయక +న్యవహితపరర వ మయినకొలంకున్ ; 

ఫు చేరంగం బోయి రంగనలు + చెల్వవుమోములసోయగంబు త్ర 

ద్యారిజలక్రీం గేరలగ న వారితవారితరంగరంగలీ 

లారతపహూంససారసకు+ల సలదార వసార వంచనా 

పారగనూవ్రురాదిబహు భవ్యవిభూషణ ఘోష. 'మొప్పంగన్ . 996 . 

+, అంతట నంతరంగముల + నంబువిహారకుతూహలంబు ల 

త్నషంతము మోజు మెట్టు డిగి + రామగువల్ మునికొంగు లూరుగా 

ఇొంతేర సీమ బట్టుచు జ+లాశయలనవ్సీపయి౯ నఖచ్చటా 

కాంతులచేం బదాబ్దములు 4 కప్పపుభూళి వసంత సూడన్. .. | 997 

. అలంతిగాడ్పులచేతం + దొలంగుపయ్యెదకడ, లిరువంక లను జిక్క + నిజికికొనుచుం 

దరగల ని టట్లు + దరలుముంగొంగులు, తిరుగ జంఘలను సంధించుకొనుచు 

మునువుగాం జొచ్చినోవనితలు చల్లెడి, 'యుదకంబునకుం జేతు + లొడ్డుకొనుచు 



166 కల లా దయకు 
. తే దొగలమజుళపననుండి బి + క్రైుగయువిహగ 

కులమురవళిక బెదరువూ,వులు దలిర్పం 
: దమ్మికొలను (ప వేశించు+తలిరుంబోండ్ల 

విలసనము లంత నెంతయు + వింత లయ్యె. 298 

డ్, అరమణీమణుల్ సరసి 4 నట్లు (పవేశ మొనర్చు వేళ ద 

త్కార ణవీచికాచ లితకంజ ములక మధులోలభ్ళంగముల్ 

వారక సాశెకు౯ చెగసి 4 (నాలుచు నొప్పు దదంబుబదేవతల్ 

నేరువుతోడ నాడుహరనీలవుటచ్చనగండ్ల కై వడిన్. , 999 

లయ గాహి. నముగములం గరత4లముల గుచమ్ములం గ+చమ్ములను జూడ్కి న 

యనమల? gn తమ్ములును బోలె విర+తమ్థులును ర _క్షజలంజమ్ములునుగో 

కమిథు+నమ్రులును శై వా; లమ్ములును nf ఫంగ నిచ+యమ్ములును మోననిస శరము 
లు en జల+నమ్హులు భజంప ౦, గొమ్మ లవు జంతయును ఖీ సమ్మదకుతూహా 
లభ+రమ్మ్థుల నొనర్చిరే క4రమ్ము జలశేళిన్. 280 

లయ గాహి. aS యనుచు౯ా తటి యనుచుం బజివ4 జూల వనుచుం గక్షుం 

'_బిసాళి వనుచుం బ, డ్థాళిం గొని కొట్టుచును + దోలి వడిం బట్టుచును + మేల 
ముల; దిట్టుచు గ+యాలేతన మింకం, మ ననుచు౯ భలిర 4 గోల యనుచుం 
జగట ఈ సల యనుచు౯ ముగుదః బాల వనుచుం ౫, య్యాల శన" శ్పె్టుచున్సు, 
హోళి జలపట్టుచు న4మాళములం గిట్టుచును + బాలికలు వేష్క_క్. 281 

కవి రాజవి రా జితము. 

గుభులుగుభో లను ఘోపణం దోయశ+కుంతతతుల్ ౫ల4గుండువడళా 
శుభితభున _స్తన కుంభపరి చ్యుతః కుంకుమ చందనకుం తలనూ 
నభరవిలాసము+న౯ా బహువర్థ ము; నవ్యనుగంధగు+ణంబు గాలం 

కధభినుతిభాజన 4 మై పతయ + నంబువిహోరిణ్యా 4 లె పొసలోన్ i 999 

మూాలీని. తడిసి తనువ్రులకా "భ్కదంబు గాన్పింప కుండం 

గడు నడంగినవేలల్ + గలి ల నుక్కళ్ల ప స ము 
ర్పడం దెలుప ఘనాంభో ఖం తం గుంతలంబుల్ 
మడమలపయి (వేల + మ తమాతంగయానల్', 999 

“వ, కాసార ౦బు వెలువడి నవీనవస్తా9భ రణగంధమాల్యంబుల నలంక్ల తీ ₹ లె 8 మధుర 
లాలసయుం గాంతునిమిోందిపరాకున. 'జెలిక _క్రియలబలిమిని వన క్రీడాదు "లట 

స శేలకు ని టట్టు సలుప్రుచుండె. 
984 

క్త వర ర్లనపా తచితగుణవై భవశోభితుం డ తటీం గళా 



తీ శి 

పుష్టాశ్వ్యాస ము, 
0 

భ్యర్థమహిం జరించునుక+పన్నీ కిం ఛాటీన డేగ బిల్చుచుం 

దూర్గత గ నాసిజహధూటియు బోటులు నున్న చోటికిన్. 

న. అప్పుసు, 

ఉ నిద్ద వుంజెక్కుటద్రముల + సింవులుగాయ బులకల్ జనింప న 

ముద్దియ బోటిమూంపుపయి + మో వమురవోయపలగ నిల్సి య త్తజిం 

దద్దయుం (బేమం జూప నిజఃనాధు నతండును దాని జూచె నా 

యిద్దణిచూప్రులు౯ నడువు + నించుక డార్కొ-_ని లజ్జ (గ్రమ్మజన్ 3 

చ, ననజదళొత్నీ చూచినను + వల్లభుచూపు లతండు చూచిన౯ 

వనజద భాశ్నీ మాప్రులు ఘన తపచే 'వెనువెన్మ_కు౯ వెసం 

జనుచు నొకొళ్గొ కళ్లకయి + సారెకు వచ్చుచు: బాల్పు మోట గ. 

న్ రతిపంచ 'చాణులపి+నోదవుటుయ్యెలచేరులో యనన్. 

న. ఏనుకనిచేత ము౯ మిగుల + వింతలు గాంగ విరాళం గొన్నయ 

న్వనజద శాయి గు దనవల్లభురూపము( గన్ను లారలా 

సనుంగొని యీమి వప్పం గడుం+ గంతుశ రాహతిం దాప మొందుచు౯ 

మనమునం గుందె నప్పు డటు + నాథునిం గాగిటం జేర్చ లేమికిన్ 

చే, అతయ మధురిలాలసయందు + నాత్మ దగిలి 

మగుడి రా నగీలముంపల + మలణలి మజలి 

 మయమొక్కొక నెపంబుతో దాని+యొవ్పిదంబు. 

౫నుంగానుచు నెట్ట శేలకుం + జనియె దిరిగి, 

వ అంత నక్కాంతయు నంతరంగంబునం గాంతు. జింతింవుచు. 

ఉ. ఆమృదపాదపద్మ్మములు + హా _స్తతలంబున నొత్తంగోరు నా 

(ఢిమసాసీయవశు.మున? 4 'జీర్చలం నోరు గుచద్యయంబు నా 

కోమబగండపాళికలం గూర్చంగం గోరును గండపాలికల్ 

ఇాముణి చోరి క్ష మయి + కామిని తాలిమి చంచలింపలోన్ , 

ఉ, అప్పుఘ తత్స యూజముఖ+యాకృతిచందము బోటు లందటు౧ 

దప్పక చూచి యక్కట వృ*థావనఖేలల హాళి నించుశే 

నిప్పడుచుం దలంపము మృు+గేతముణలార గణించి నూడుండా 

యెప్పుడు శేవినోదములు + సీచెలి కింవులు గా స్రైశంతయున్ 

ఉ. ఈనళినావ్నీచింత హరియింత మొకింత పరాకు చేసియుం 

బూనికతోడ వచ్చి మన+పోకడ లే మని చెప్ప నాటలే 

కాని నృపాత్మజం దలంపం 4 గానము దీనివిణార మేవియుక్ 

మూనుట తేద మిక్కిలి ఘనం బగుచున్నది గాసి యున్న (న్. 
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168 కశాపూర్ణోదయము 

ఠి 
-ధ్రగ్ధర డై SERED  జూడ్కి. 'వేడ్మంం 

బూనంగా నింతకు౯ ము౯ + వురువమణి క భా+ పూరం జే తెంచెం బేర్మిం 
దా నిచ్చోటం జరించెం + దరుణి యతని నత్యంతము౯ వింత వేమ౯ 
ము నుబ్బం జూచిన ట్లుం+డె నది మొదలు నుండి కడుం దాప మొంబెన్.2శీ6 

ఉ. కావున నీవనసంతమదు+ గర్వితకోకిలకీర శారికా 

'రావముం చేంటివీండురవు+రావము మెల్లనిచల్ల గాడ్పు పూం 
దావులసౌంవుం గంజిగురు+తండము లేంబూదరిండ్లయొప్పులు౯ 
భావజుపకు మై మిగుల + వాలికతాలిమిం గొలలాడెడిన్, 247 

“ 4 ఇట్టిది గాన లేము మన 4+ మిందజముం దరళావ్నీకి౯ వాదిం 

బుటినపంచబాణు వెజ+వుల్ మఅవీింపలం బూని వానిక్షిం 
బట్టవ్రరాపిఛాని యనం 4 బ ట్రగుతోంటకుం 'దెచ్చుటొప్పునే 

ఘట్టకుట్మీపభాత మనగా నిది వో పరికించి చూడంగన్, 248 
+ అనునంతట నయ్యంగన్క యనయముం |బబల మగునట్ర4యంగజ తాపం 
బున నున్సు రన్సు రనుచుం, గను తెప్పలు చేల వెచి + కడు సొలయుటయున్. | 

మణి గణనికరము ం 
పడంతులు చిడిముడి + పడియెకుమదితో, నడుగులు తడంబడ 4 నడ రెడునడువుం 
గడంకల నడుములు 4 గడగడవడశం, బడిబడిం బాడవముల + బడలిక. జెమటల్, 

* విరిదమ్మితావులు + చెదచల్లుకొలని చెం, గటం గమ్మపన్నీ టి+కాలువలును 
గడు నివతాళించు+క పంవుటరంటుల, యిరవులం బూవుంజ+ప్పరము. బన్ని 
వట్లి వేళ్లను దడి + గట్టి క్రీగంధవ్ర్కు టసలున మె త్తి ఈదంతరమునం 
గర్బూ్యూర "వేదకం + గావించి చ లని, చెంగల్వ రేకుల + "సెజ్జ దీర్చి 

త్తే, చిలుకు లేనియతోడిగా, జైంగిపూవుం 
దలగడ యమర్చి యందు నా+ చెలువ నునిచి 
జగతిం గలసర్వ శె త్యోహచారవిధులు : 
సలివీ రందును గడం గాన + కలసి రంత. 951 

డ్, అప్పువుటోండ్లు వెండియు( (పయత్న ముతో? బలుమాటు వీనులం 
గప్పుర మూడి పూవిసన+కజ్జలు గొజ్జంగినీట మూటికిం 
దొప్పలం దోచి వీచుచు జనుంగవ్నపై నరశాళ్ల. బాణుల౯ 
లపూలు గాగ జందన మలందుచు6 గొందల మంది రందణున్. DA) ప, అంత, = 

౨58 
క. విరులుం జిగుళ్లును జొరువుగ, సిరిగందవుటస లొకింత + చిలచిలమని వే గిర మరువట్లు నొనం గడుం బార లెడితరలావ్నీ తాం ద+ముం గని కలశన్. శే, చతుర యగనట్లిబోటి య్మాసతిని డేని. చందా. లద 
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em 
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ot 

Yd 

మస్థాశ్యాసము, 169 

నేతయుగ భంబుమోందం బన్నీ టిచేతం, దుడిచి చెదరినకురులు ది+ద్దుచునుబలి శె. ; 
ఎక్కడ మే నంటినం సే, లొక్కె_డునం తగుచుం గళలు 4 వాదలెడుఖారం 

. బెక్క-వు శె త్య క్రియలో యక్క యిశం బోదు కోరి + యడంచిన నెప్పుడున్. 
=, కంతి సిగ్గు గదా యని + యింతడదాంకం 

దలంవు జ న్ 1 లోలోగుమా + రిలయ వచ్చు 

నదియు. గా శేను లాంతినే + యకట నీకు 

రమణి నాపట్టునను దాసప్ర*+రంబువలదు. 957 

i ees (బాణం బగు (పాణసఖికి. జెప్ప రాసిపనులుం గలవే ॥ 
యేణాథ్నీ కలిగెనేనిం, (బాణసఖయు నునురు నొక్కపాటియుం గావే. 2586 

. అనినక౯ మిక్కిలి సాహాసంబున నభీస్రార్గంబు చెప్పకా మనం : 

బున నుంకింప్రచు లడ్జచే నుడుగుచుం + బూంబోండి యొక్కింతసే 

వు నితాంతాకుల యయ్యె నంతటను దాం + బోనీక యాబోటియుం 
దను నానలు పెట్టి పెట్ట యడి7౯ + యత్నంబు సంధిల్లంగన్. 259 

* ఇమ్మెయి నిర్చంధింవుచు నమ్ముద్దియ యడుగ నృపవ+ రాత జ యనుమా 
న మొక్క-భంగి నుడువ్రుచు నెవుది నూల్కొల్సి పలికె + నిజసఖతోడన్.260 

. ఓహారిణావీ, నీకు నిశ + నుల్లము దాయపయగ నేటికి౯ జగ 

నోహనమూ_ర్రితోడ నిట+ము న్నొకనాంటినిశ౯ విలాసస 
న్నాహము మోజు మద్విభుండు + నాక కలలోపలవచ్చి కే లేళ్చెం గా 

మాహన శేళ నద్భుతను+ ఖై కమయం బడి యేమి చెప్పుదున్, 261 
- అనుచు దదుత్పవలీలలు, మననునం వాజబుటయు వినశ+వుతి మొ మోడ్చుం 
గనుగవతో నొక్కి౦చుక, వనిత నిలిచి ఘర రవులక+వతి యె యె యంతన్. 262 

* ఆకూూరి ర నెచ్చెలిం గటాశీ ంచి. 268 

చెప్పెడి దేమి లతాంగీ, యప్పురుపో త్తముండు నన్ను + నట్లు రసావిం 

చెప్పల చేలిచి నిను విడ, నెప్పుడు నని యూరడించి + యెందే నరి7న్. 264 

అదియు గాక యాధ+రాధీిశు. డింతకు, మున్ను. మనసమిహామునకు- దనటు 
డేగం విలిచికొనుచు+ కీవిశో రాంజె యాాయొస్తు మిగుల దాల్మీ +నుదురందోల. 

. అది మొదలు వదల కొదవెడుు మదనదశావళత వివశ+వొతి నైతి నిశ౯ 

ముదితా చలువలు గిలువలు, మదికి నసవ్యాంబు లతని+మున్నన దక్కన్. 266 

కటకట మీ రవివేకత, నటు నిటు శెత్యోపూర + మని యేటికీ ని 
చ్చటం దడసెద రింక వెన్నెల మిటమిటం గాయంగ మేను + మిగుల నెజియబే, 

ఆ,. కొఆవిచేతం బు+కొని చందు డదె నచ్చ, | గ్ప పృసమయభాను+రీతి మెజటయ' 
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స్ట 

. అన విని పల్కు. నీవిభుస్కమాగమ మెంతయు నీఘు్కవృ త్తి నో 

చిలుకచదు వనుట చదివిన, ములుచకు దృష్టాంత మట్టి మూఢపుదున్ణా 
తులచిలుక కేలిచినదయ, గలదే మది బెదర వదరుం + గాక ని జేచ్చన్. 969 

. కేకిలములం దెలిసిన. బలు, గాకులవాదిం బొదలునట్టి+కష్ట వ్రబులుగుల్ 

నాకు నసహ్యాము లని యాాపహాో కూతలు మాన గలవె * యవి (పార్థనలన్. 

. కానునం జందు గింద్రుం జిల+కం గిలుకం బికముం గికంబు నక 

గావు మటంచు వేండకుండు + న్మాబతు కీర ప్రజాతికిం [(బీయం 

జే వివరింప మోకు బలె + బేంచినవారికి ముద్దు గాక "పె 

న్చావురుంచిల్లికిం గలుగు+నా మొగమోట యొకింత చిల్క__పెన్. 271 

. వేయు నేటికి శీళంబ + విభునిపొందు, సంఘటింపణం గోల వేనజలజవదన 
యాస నెక్కి_౦తే (పాణంబు 4 లాంపవచ్చు, నన్యథాచింత లెల్ల సి+ర ర్థకములు. 

వనజదళాయ కేకుణ యవశ్యము గల్లుట కేను బూంటనా 
కు నవల మారుమాట యపి+కుంఠితలీల: దనర్భు నాదయె 
కనిరతుదీనవత్సలత + గావున నెమ్మది నమ్ము మెంతయున్. 278 

అని పలిశెడుచెలిపలుకులు, దన కమృతమువూల హృదయ తాపము నడ(పక౯ా 
' వనజూవ్నీ సేద చేలుచుం జనియె౯ నిజభవనమునకు + సఖులుం డానున్. 274 

క్ల, 

లోలవిలోచనాహృదయ?లుంళ నశూరతనూవిలాస నం 

ద్యాలవురీనివాస సతతాత వికాస నృసింహమేదిసీ అ 
పాలు ప్రపా_త్త) నారవిభుఃపౌ త్త) నృసింహునివు_త్తి సర్వధ 
రాలయనిత్య వై భ వమహ_త్తమ కృష్ణ నృపాలస తమా. 975 
సంగీతాదికళారస, రంగ న్థానస మహాతు+రంగమమదమా 
తంగారోహణచతురిము, సంగత వనితావమునోజ + సమధిక తేజూ. 976 

తరల. కురు కళూశళ ఏచేవా కోసల + కుంత లాంగ కళింగ జ 

ర్పర వుళిందక మత్స్య మాళవ 4 పాండ్య కేరళ చోళ ఘూ . 
ర్ట శ కాదిసమ _స్తదేశధ+ రాత లేశ స భానిరం 
తరవిభాసురక్తీ ర్పిగ_ర్వన + ధర్మ నిర్మలవ_ర్రనా. 277 

గద్యము. ఇది నిఖలసూరిలో కాంగ్ కారతరంగితకవిత్వ వై భవవింగళియమరనార్యత 
నూభవ సౌజన్య జేయనూరయ నామ'ధేయ। పణీతం బెనకళాపూర్లోదయం బను 
మహాకావ్యంబునందు పుష్టాశ్వాసము. య 

జోల. 
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ఓర నమః కామేశ్వర వ్ 

కళాపూర్ణోదయము. 
Acs rant 

సప్తమా శా్యాస ము. 

రజత శాపం సుపోంరాాలోలాలగంకా లాభాల. 

JF, రమణియస్వగుణక 

స థారంజితలోకహృదయ 4 తతనిత్యదయా 

గ సూరిజనారాధనసము 

/ దారస్ఫూ_ర్దినయ కొండ మాంచాతనయా. 1 

వ. అనధరింవుము. లి 
'ఉ. కర్ణం సాయనోల్ల సిత+క్టమయశోమసానీయుం డాక శా 

పూర్ణుడు న నట్లు శేళివన భూమి గనుంగొను టాది గాగ నా 

పూర్ణ ర నుధాంశుబింబముఖపొల్పు మనంబున నిల్పి తద్దుణో 

దీర్గ లతాంత సాయకవి+దీర్ణ మనోధ్భతి మె యజ సమున్. శ్రి 

క. తలపోయుచు!. దనతలం పా, యొలనాగం బాయ కునికి + నితరవివారం 

బులు విడిచి తాపమున గడు నలంగుచు నేశాంతగృుహము+నక్ వ _ర్థిలుచున్ 

ఆ. తనకు నర ర్యసచివ్లు కును దిధివారతా, రాదిశంసకుండు 4 నె వైనయట్టి 

యొక్కవృద్ధవివ్ర + నమెకనాండు విలివీంచి కొంతతడవు నర్మ +నోస్టి నడవీ, శ్ 

"తే. అనుంసంజెలీకాండ యొకటి ని + న్నడిగి తెలియ 

వలయు నని యుండుదును నిన్ర + సచ్చియున్న 

ప్వు డది యేమి యడిగెద + ననుచు విడుతు 
నడుగకుండినం బో డింక + ననుచుం బలిశె: శ. 6 

చ. మననగరంబుతూర్చుకడ 4 మంజులరత్న వినూత్న కాంతీతో 

ననయము నొ ప్పూనివి మ+దాశయునుప్పరిగల్ గదా తదీ 

“వరదో గను దన నం. ఉ సననగంం నూన? 2 వితంపాం, దమూా 
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“క్క, ఇటము న్న్నాకనాం చేన, చ్చటి కరిగితి వేటజేగ + చనిన6 విలుచుచుం 

గుటిలాలక నొక తెను ముం, దట. గాంచితి నందు? జెలులు. + దాను జరింపన్. రి 

ఉ. ఆలలితాంగిరూవుపస 4+ యారని చూడల నెన్నియాత్మ లుం 

జూలవు దానిసర(గుణ+సంపడ లెన్న గ నెన్ని జిహలుం 

జాలవు తద్విలోకనర+ సస్థతిం జొక్క-_లగ నెన్నికన్ను లుం 

జాలవ్ర వేయు నేల యది + చక్క_(దనంబులరాశి భూనురా. 9 

క, ఎక్క_డియుపమాకల్చ్పన, లెక్క_డియత్యు_క్తిరచన + లెక్క డిమతినే 

చ్చెక్కడివర్ణన 'లెక్కడి, 'వెక్క గాడివాజ్యతుల కంద + వింతేబెడంగుల్. 10 

క భువనంబులం' డెల్ల మిన్రల నెక్కు.డుగ స్కీయిల యేమివుణ్యంబు + సలిపెనొక్కొ 

యిలలోనం గరము మిక్కిలిగ జంబూద్వీప, మేవిభాగ్యంబు వీహిం చెనొక్కొ 

త్నర జంబూదీ(హమునను భారతవర్ష ,మేనుకృతంబు ము౯ + వకసన ., 

(ప్రఖ్యాతి గాంగ ఛా+రతవర్ష మున నంగ , చేశ మేతపము సాధిం చెనొక్కొ- 

తే అంగ దేశంబునందు నే,యధికనియతిః 

(గముకకంఠో త్తరవురంబుం + గాంచెనొక్క_ 

తద్వధూ పాదవి న్యాస ధన్య మైన 

యట్టియాపూవుః దోంటచే + నతిశయిలలగ. 11 

చ పగతృధెర్యుం జేసె సె నను + నత్తజి నాశుకవాణివేణి చొ 

క్కవుయలసకాముబల్కి. రుచు,క త్రి త్తీయుంబో లె నరాళ పార ౦3 మె 

యుషరికృత_పనూనరచ+నోజ్జ పలతావిభ వంబుచేత దం 

తవుంబిడ్నిక్రైవడి౯ మొదలు + తద్దయు నింపు జనింపం జేయయగన్. 12 

ఉ. అకమసీయవేణిభర + మాకురు ES I 

చాక నుందము లామృదుల+హాసక పోలము లాముఖాంబుజం 

చాకుచకుంభజృ్బంభణసమ్మగత యాకృశమధ్య మాసల 
జ్ఞాకుతు కావలోకముప ప+సల్ మది చాయను నాకు నెప్పుడున్. ॥ 18 

ఆ. ఇంక నీకు డాంప + నేల యాకాంత గ, ననుట యాది గాం + గినిసి కినిని 

పంచబాణు డివుడు + | పాణంబులకుం దెగ్కినన్ను మిగుల నెంచు+ చున్న వాండు. 

ఉ. అనలినావీ, కన్నెగతి + నప్పుడు దోంచె మదీయదృష్టికి౯ 
దాని తేఅంగు నీ 'వెజిగి+నక వినువింవు మెజుంగ కున్న నీ 

చే నయిన్గ ట్రికం చెలిని + చెప్పు మనకా మరుభా౭ బడ్డవాం 

డీనరనాథుం డ డన్యరస + మే నెనరించెద నక్తలంపుతోన్. 15 
వ. నవ్వుచు నావ్మివ్రుండిట్టనియె. . 16 

"తే. ఇప్పు జాయమ్మ కన్నె గా+నిము గాక,మాన నిమింత ని న్నే మాట వింటి 
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em 
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దంత సంతీసిల్లుచు చేల దీవించెద వంపేని. ' 18 

: ఒమన్య థా యంచు+నొరయు విద్యాంనుల, గోష్టి శన్న (డు గడు + గుబుతు లేదు 

పౌరాణికులు చేరి + పచరించు శుహ్క_వ్యాా చాలత విడువని వేల 'మెవుడు 

చెన్రులు చిందజపోవం 4 జెలపక పిం| దుల, పోరంటిమే శస వారపుజడి 

మణి (పథానులవట్టిఃమంత నా లెటు నన, రానివి (పేగుల లోనితీంట 

. అంత నంతఃవురంబున 4 కరిగి తేని, సీదుకొలువు బుధపకా+శోదయంబు 

మము నున్నా రె యనుమాటః మ్మాతశకై న, నెడగల దెనకుమాకొ లు+వివుడుగాక, 

= అదియునుం గాక, 90 

i స్థలశుద్ధిగా వనుం+ ధర. _దవ్వి పూడ్చినే, కట్టంవుచును బచ్చ+క ప్పురమున( 

గమ్మపన్ని టియగ_డ్లలు దీర్చి కే వెలిం బెక్కువరుసల + వి సరల 
చిసకాండములు లోన + పసియార్చి నిలీపికే, నుంచిగందమ్మున + మదురుగోడ _/ 

నవచం[ దశాంతమం+డపములో. బన్ని క్కెతలిరాకుదళ్ల చెం+గలువచవిశె ' 

. యెన్నం డైనను దొల్లి సీ+కివుడువోలె, నీమది౯ నిల్వసాగెనే + యామృగావ. 

వతంబజుపం బట్టి దినమునుూ+పింతేవింత, యైనయాపనుల్ చూడమా+క బ్బె గాక. 

= అన నత. డస్ని యు నయ్యెః నిను నెజుంగమె యటజస్రలకును థీ చేర్చరి వని నా 

కును జెఫు మే నడిగినయా, వనితకులస్థాననామ+ వ _రృన లనుడున్, లల 

నరవర తత్కు_లాదులు మనం దమకించెదు నాకుం చెల్చుమా 

విరహవుశీతల్మకియల+ వెచ్చము సర్వము నాయముం గొనం 

ద్వరపడులాగొ య ట్లయినం + దద్ధన మెత్తుద మూశ్రమాందటక౯ 

విరహవుంబన్ను పే రిడి గ+ణింపరు కొవ్వున నెన్వనిం (బజల్ . లల 

+ ఇదియు నూరక యంటిం గా 4 శీల నకు, మాకతల్ విన బంటు కిల్లాకుపో ల 

దొతుకొడుకులువో లందో+డోదిగంత, భూమిపతులంవు చున్నా ర+ కామితములు, 

* ఇనె చరివనవు మాయకు + లెన్నిక. నొనరయా, జేరళ దేశ భూ+దారుం డని పెం 

గ ట్రాణోముత్యాల+ పా లయ్యా యిని, పాండ్య దేశ వురాజు + పనిచినాండు 

పన్నీ రుచెంబుల+బండ్తయా యివి కామ, రూపజేశాధీశ్వ+రుండు పని చెం 

జం దకాంతంవురా+చలువలయ్యా యిని యతులముల్ క్తి రుం + డంవీనాండు 

కప్పురవ్రుగోనె లిన తుర+ప్క-వునిసేవు యనుజనుల్మకందువాకిట + నద్భుతంబు 

సీకు విరహార్హి యగు టన్య+నృవుల కెల్ల నఖిల రాజ్యల న్మీవిర హా _ర్హియయ్యె. 

, తెలియరు గాక యన్యజగ+ తీతలనాథులు ఏకు నింతలీ 

తలవిధివెచ్చముల్ నడువు+* దవ్వములోన నగంబు బాలు ని. 

తలటంపవనం బాయ కీ టలంచు+తనింకి ని౯ా వరియించులంచ మో 
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క. అన సిట్టిపలువయఅవుల, కును నోటికి. బడగ మెత్తి + గుణీ యగుెపెద్ద౯ 

నిను నమరాదు గా క్క ట్రొనరించిలే నిట్టిలంచ + మొసలోనేె నీకున్. 27 

వః అని పలుకుజగతీవిభుముగంబు దప్పక చూచి. - 28 

శే, వట్టితానాలు దర్భలు + పుష్టి డుప్పు 

గకపాఆయు [మింగిన4౫ తిని "జ్ఞ 

విసన కూర్పుండుటలు "లేక; "పేద్దతనము 

“లద యవి లేమి నను సీవు + పలువ యంటి. విర్ర 
ఉత్సాహ. అనుచు నలుక 'దెచ్చుకొనుచు + నత డోాకింతమేర వే 

థూ 

ళ్ 

చనియె గంగిగోవువంటి సాదు బాపని౯ దినుం 

జనునె పలువ యనలో నింక 4 సారె కనము పోక ర 

మనియె నృపతి యతండు దిరిగి + యధివుతోడ ని ట్రనున్. g0 
fp 

* ని విప్ర డనినట్ల + మావచనము నమ్మ గారాదు నిజము మూ వార మగుట 
రాజకుంజర యథా రాజా తథా పజ్యా యనుపల్కు_. వృథ సేయ + నర్హ్హ్హ మగు'నె 
య_త్తమామలు మోర + లైతి రింతేట నుండ్కియని యల్ల నాడు రూ పానుభూతి, 
తద్విభుం విలిచి యాస్థానంబునందు స్కీ వాడినమాట 'యేమయ్యః ఇనుమ 

తే. యామెజస్రదోస మి టి + యాత ( బావివి 

సీ + 

పీయుచున్న డి యె ట్రన్న + వినుము చెలియ 
దానం బరిత_ప్ప ల రూ పానుభూతి ౯ 

తనయ తదవా వి సీయాత్మ + తాప ముందె. 81 
* అనుటయు నౌక్టెటూ తెలుప +వయ్య మహాత్మ క యుల సేసెది 
ట్రనయము నింపుసాం "పెసల + నమెయి నాఫువుందోంట నేను గ 
నైనినగడి యామదాశయతనూభవ యే యది యింత వేగిరం ః 
బుననె మనోజ్ఞయ వ్యనముం + బూనెనె యద్భుత మెన్న నావుడున్, ep 

* ఏమి దెలుప్ర మనియె + దింకను సందేహ మా నృపాల పీదు+మనను నింత 
కొల్రలాడ సకలగుణరాకి మాయమ్మ గాక వెతొక రు +గలదె జతి. కిక 
వివిధనిత్యాచార+ విధిం గొంతతడను పా, , డ్లుణ్యాదినయచింత+ + గొంతతడవ్ర 
నరడిసాదనల వేడ్క_లం గొంతతడ విభ, ఘోటాకారూఢిని 4 గొండతడనవు 
దెవవి పార్చన+స్థితిం గొంతతడవు వే, ) దాంతవిద్వద్షోస్టి ం + గొంతతడన్ర 
స్నానభోజనన లక గాంతతడ వింవు, గొలువునాట్యనిరీతు.. + గొంత తడవు 

కే మం| తీసామంతముఖ్యసమ స్త సజనులు 
గొలువ గొలు నృుండువహిములం 4 గొంతతడన్ర 
చనం గాలంబఖు స్విన్కి + కనభు తోంచ 
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ఆయెల పాయము౯ భనదు+దంచితకీ ర్లియు గోళ్ళు. రాచలాం 

గాయజం డాశెపె నలిగి + కత్తులు నూజుచునుండు నంతేటకా 
సనీయవలోకనం బొదవ + నేలకు. గోలకుం దెచ్చుచున్న వాం 

డాయెలనాగబోంట్సు తెలియక వినికింతురు నాకు నెంతయున్. వీర్ 

పాపవురాచజూతి గుణ+భంగు లెటుంగుదు వేమిచెప్ప న 

య్యా కృనుగోరముల్ ర తమరత్న ము mS 

"శాపద లంత జెందుతటణి 4 నైనం దలంపరు నికుం దెల్పన్ 

వై పరికింప వంచు దుర+హంకృతి నాయమ గన్న దంపతుల్ , వీటి 

ఆకన్ని య వెత చూడం, తేక సఖీజనులె యుమ్మాలింప్రుచు నెప్రుశుకొ 

నాకు ఏనువింతు రొకతతి, సీ క జెఫ్పుదును ( యనుచు 4 నృపకులతిల-కా. ర్ట? 
ననును సముచితం + బై నకాలము (పతీ శీంవ్రుచుండుదు నీదు+చి త్తవృ త్తి 
డెలియక యాసుద్ది * తేల పెట్ట నెజతు రూ పానుభూతికిని మ దాశయునకు 
మును ని వన్ముగ ల Os తలపే సె సనం జాలు బాంక్ ఏ వనుచభుందలంతు 

(చాహణజాతిచా+పలమున వముజీయు. గొం, కుదు సీవిరాళిభం4గులు గణింతు 

బివి యితరమూలములొ యంచు + నెంతు నిపుడు 

విలిచి యడుగం దదాఖ్య లే + తెలుప నైతి 

మనమదాశ యును త్రి య + యనుచు నులభ 

" తావగుణమున వదలుదో + యనుచు నీకు. కఫ 

తమ కసాధ్య మై 'మెనం + దమితోడం గాంవీంతు, రారనాళమును ధరాధినాథ 

తమకు నులభ మైన+నమృతంబు: గై 7౫ కొన, రెందు బెరటిచెట్టు + ముందుగాదు. 

ఇవి యితరులవొప్పులు గాని విశేపజ్ఞతం దనర్చు+నీయందును గ 

ల్లవ నిక్కు-వ మైనను నా, యవివేకము బజెజుంస లిట్టి + వవనీనాథా., 40 

అంప్ న్థాయింతీజాత్యాదు + అడుగు టుడిగి 

దాని గూర్చిన నే లంచ + మానె స్ు 

ననుచు నీవాండ మది కోర్కి + యధిక మగుట 
యరసి తెలివికి నివుకు తఈచ్చరిత మెల్ల, 41 

ఇంక సంబంధ సాదృశ్య + మెంచి చూడం 

గొదవ గలయది గాదు ద+క్కుులం (బసిద్ధ 

మైనయది కార్తవీరా ర్ట4నాన్యయంబు 

దిగ జయశాలీ . యందు సీ తెజవతం డి. 42 

తనమహిమ న్మాశయతశ్నీతిి యొనరుచుం జనం జూచి నుగ+హుకులీనత' యం 
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చ. కడు నుతి కెక్కునట్టి యధి+కంవుంసలీనత చే నతండు న 
బడల జనాధివుల్ దనకుం + గన్యల నిచ్చెద మంచు నందే 

+ బడిబడిం జెప్పి పంప నది 4+ పాటిగ. బట్టక వారియీనుచే 

నడపొడ లేక పోయెనంట + యల్పము లయ్యెం గులాభిమానముల్ . 44 

క. జనివేళయందు నురుభా, గ్యనిమి_త్తము లఅగుచుం బెక్కు_+గహాము లునికి నా 

తని కిడినారట నుగ హు, డనుపేరాశా స్త మేమి యయ్యెనొ యెటు(గన్, 

వ. అడి యొట్టట్టు కాని మ్మిప్పు డింతయు మధురలాలస యుభయకులగుద్ది చెప్ప 
డ్నుపకారం బింతీయ యని పలికి యి ట్లనియె. 46 

క. అవనితామణి నిప్పుడు జీవితము౯ నిలివీ |పోవం + జి'త్తము గలదే 
నోవనుఛభాధిప పూనుము, వేవేగం దద్వివాహ+విధిమంగ మున్. 47 

క. అని పంశాంగముప్రు సక, మును విడిచి కొడుం (బయత్న+మునం దిథివారా 

దినిరీకు చేసి (వే శ్లై న్ని నిరూవించె౯ | గహోదినిఖలబలంబున్, 48 
వ. ఇట్లు నిరూవించి సంతనిల్లుచు దేవరసిద్ధసంకల్పత యేమి చెప్పును నెల్లియ మీ 

యిరున్రర పేర నత్యు_త్తమం బెనదివాలగ్నం బున్నయది వినాసహోత్సనంబున, 

కుం దగినసక ల సామ్మ గియు సార్వభౌమునకు 'నెప్పు గైననుం గటిగి యునికి చె 

ప్ప వలద యిప్పూరల జే పొద్దును విహితనుంగళాలం'కారంబ యని పలికి మతీ 
యు నతం డి ట్లనియె. 49 

మహోస్రద్ధర. ఫలముల్ హోర్మిదపంక పమిళితమణిశో+భ౯ వహింపకా గృవా శ్రీ 
గళ సౌభాగ్యాభినితి+క్షమిత పురము మైం+ గంఠముల్ మించి మమొప్పం 
బొలుచుకా నిత్యోత్సవద్యాణళన్సురితము లగు లే+బోంకమూంకుల్ కరం నిం 
పఫపొలయంగా దానం గాదే 4+ మొనరం (గముక కం+ఠో త్తరం బం్యడు దీనిన్. 50 

శవా. ఐన్" దేవర పెండ్రికిం దగ వినూ+ త్నాలం[ కియాసంపదం | 
బూనంగా వలడే పురం బిప్రుడు సొం+వుల్ మోజు జాటింప్రు స 
స్థానం బొస్పం/గ మూవుయింటికిని గ+ న్యారత్నయాచ్నార్ణ ము 

న్యూనపజ్ఞులం బెద్దలం బనువు మో+యుర్వీశ ధరస్థతిన్ . | ప్] 
చ. అనుటయు సంతేసిల్లుచు ధ రాధివుం డవ్విధ మెల్ల సత్వదా 

తుని బిలివించి తెల్పి తద+మోఘనయానుగ తికా నిజ్మాగభా 
ర్య ననుమతింపంజేయ: (బథ+మాగమముఖ్యులం బంపపె నలుంరళా 
జనపలిపూస్కి. వారు దగుజాడను జెవ్పీరి తద్వథూ+టిక్షిన్ ( రీ 

వ. చెప్పి దీని కొ త్తరం 'బెయ్యది చెప్పు మనుడు నప్పరమసతి వత వారితో నిటనియి, 
అఆ. చల్లందనముతోడ + నెల్లబంధువులకుం ద త్తదుచితవధుర।తరగుణములం 

యి దక సం దాహం 4 ద ఓ ఎ అడ టుర్ అదో హోం... న. 

f 
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స ప్త్రమాశ్యాస ము, 177 

యట్రిపే రొంది వెలయునే + నకట యివుడు 

తగ సతుల శెల్ల సామాన్య+ధర్మ మైన : 
౧౧ ట్రీ 0 

సతీమనోనుకూలతకును + బాయ బెరునె. ర్ర్ 

. 'కాన్ఫ్సన న న్నేవుడెద్య రావనుభాధిపున శేది + యభిమత మదియే 

నానాంఛితంబు సిక్కు_వ, మోవృత్తాంతంబు. దెలువుం 4 జేర్పడ నచటన్. 56 

అని పలికి నీడ్కొలువుటయు వారలు చని యావిధంబు భూవిభునకు విన్నవిం 

చి తదీయనసిదేశంబున మదాశయునిగృహంబున శేగి యాకళాపూర్థమహారాజు 

నకుం గలిగినవివాపాళోద్య్యోగంబుం దెలికి సుముహూ ర్హంబున సావ్నీతాంబూ 

లాదిసముచితశుభవ రనంబులు నడవీ రంత మంల్రిజనులు తద్వివాపారాత్సవం 

ట్రం నాయ త్తపడ. Cn జాటించిన, శ్ర! 

, ఎక్కడం జూచిన + నిండ్లమైం బసిం! డికుం డలు [కొ_త్తమెజుం గిడి + నిలువువర 

వ. జూ-చిన + పాసువారితో గంధ, సారంబు కలయంవి6 + జల్లువార 

'లెచ్చోటం జూచిన + నెలమిగోడలం దట్టు, వ తప థీ ire 

'లేదిక్కు. జూచిన + సింవుగా మణి వేది, కలు గమ్మక స్పురి + నలుకువారు 

: (సేమం గ్ (పంపు ముగ్లులు థీ "పెట్టువారు 

కలటునడంబులు మేల్క-_ట్లు + గట్టువారు 

పచ్చందోరణములు ఫపాందు+పజచువారు 

నై రహోర్మాతసంభ్యమం + బలర జనులు. కరి 

సెండ్ నృపాలునింట నని + పేరంటముల్ [వియ ముప్పం జెప్ప నిం 

డ్లిండ్లకు శోభ నాతుతలు + సూమప్రుబా తల గొంచు. 'బెద్దపూం 

బోండ్లు చరించి రాకులును + బోశలు. గుంకువముపాళ్లు నూ నెయుం 

బండ్లను గాంచు వాద్య పుళు+భ ధ్వనితో దగువారు  నెంటరాన్. 59 

కరర్చారమృగ మద+గంధసారాదులు, విరివిగా. బసి(డికొ+ప్పురలం గలివీ 

మల్లి కాకుం దచం+పక జాతివకు ళాది, వుష్పముల్ హేరాళ+ముగను గూర్చి 

నుంచినాసనల వా+సించిననెలవ త్తి, బాగాలు రానులు + పడగ బోసి 

బంగారు చరపల+పస మించుతమలపా, కులమానటాలు కొం+డలుగ వైచి 

త్ తదధికారవురుషు ల+త్యంత మోద 

గదివు నేపిధిం జూచిన 4 (గందుకొనుచు. 
క 

బురములో sh ds న 

శేనజనములం దనియంగ $ జెసి రవుడు, 
60 

. అయిదువతనంబు నుతసమృ+ద్ధియును గలుగు 
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నడుపం దొడంగిరి బహువాద్య+ నాద మెల్ల 

డెసల నెజపంగ మధురలా+లసకు నంత, 61 

ఉ (కొత్తగ నల్కె గన్సురిని + గోమలి యొక్క తే యొక్క వేదిక౯” 

ము _తేస్రు ముగ్గు వెను నోక+ముద్దియ తద్దయు వేడ్క. మోజంగాం 

బుత్తడి ౩ పెండ్రివీంట యుకబోటి హః బె దానిపె 

ను "తరప్రుంజెజంగులుగ + + నొక్క_ తే గప్ప విళుద్దవన్రమున్. 62 

తే, పెద్దముక్తేదు వ్రెక్క-రు థీ పెండ్రికూంతు. 

గాంత లిరువురు తూర్పు మొగంబు గా 

బెండ్లిపీటమె గూర్చుండం+ బెట్టి నేర్చు 

నెరయ సంపొంగనూనె యం+టిరి ముదమున. 683 

క, (పేమమున సంభమింవుచుం, గామిను లంతటను బసవు + గలవీనభుభగం + 

ధామలకము. బెట్టిరి మణి, హైమఘటాంబువుల జలక + వూర్చిరి. సతికిన్ , 64 
సీ, దడిమంవుంజేలలం + దడి యొ్తీ పసవుకొం, గుల తెల్లప పట్టుదు+వ్యలువ గట్టి 

తల వెండుకలం బావహడల నద్ది యద్ది న్ (భమెతడియార్చిప్ర+ స్పములు ముడిచి 

మలయజ మంగకం బులం కీ భునవాస, నాశేషముగ నది నలిచివై చి 

పాలిండ్రం గుంకుమ్మష త్రవల్లులు (వాసి కమకస్తురి తిల+కంబు దీర్చి 
తే, ముగుద తొంగలిజఇప్పల + ముదల మిగుల సన్న మై క నుపట్ట. గజ్జల మమర్శి 

లాత్సం బాదాంబుజంబు ల+లంకరించి, యామదాశయతనయకు + నతివ లంత. 

వ తలుకుంబిల్లాంక్షు బబ్బ్చీలికాయలునుముట్టి, యలు వీరముద్దెలు + నందియలును 

ములనూళ్లునొడ్డాణముః లునేవళ ంబుయిం, జాలదండయుంబన్న +సర ము మయొగవుం 
దీగయు నాణిముః శై వుంబేక్లు సండిదం,డలు సూడిగములు గౌడసరములును 

గ డియాలుంబెక్కుయోంకలయుంగ రములుముం, గరయుగోలాటనుం +గమ్మజోడు ' 
తే. చె చెవులపూవ్రులు బవిరెలు + చేరుచుక్క_ 

కొప్ప్తువలయును సవరించి + రొప్పూ మోజు 

భూపషణములకు. దా నెక భూపణ మయి 

పడతి యవు డొ ప్పెం గన్నులపండు వగుచు. 66 " 

ల 

f 

rT ఇట్లు కసే నేని యా+యింతులు తజ్జన, యి తిని బిల్లి స+వు _క్తిసాబగు 

లెస్సగా జూడు మో+లేమ మాచూ పొక, లాగు సమూ వాక+లాగు సీవ్రు 
రూపానుభూతి నా + రూఢి కెక్కీనదాన్య వెవ్వరు సీపాటి + యెజుంగ లేరు 
రూపనిశేవంబు + రూవింప ననుడు న్యా కొవ్యు మ నవ్వుచు నటు + గొంతయెడల 

లే, నేగి స ప + మెల్లం బెక్కుు. 
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లుంతక ౧శును గయి సేయ 4 నెవ్వ రింక 

నేర్తు రనుచును వారల నేర్చు 'మెచ్చె. 67 
న మెచ్చి యావెలునంబు+మిక్కి_ల మాడ్కి కి, చెక్క సం బె తోయ వెజయగ పాటు 

గరము లోలోనన 4 క వ్చివుచ్చుచు దృష్టి, దాశకునో యనుచును 4 దల్లడిల్లి 

వువ్వుదండల నెపం+బున గొంత యిదిమూటు, పట చెదననిముద్దు+పట్టయణుతం 

దగునొక్క- చెంగలర్టాదండ ము న్నమరించ్చి యదిగుబ్బచనుంగవయందుమిగుల 

. వింత గాంగ నొకానొక+విలసనంబుంజూప నయ్యింతిం గడుందాను+జూడ వెజుచి 

కడమపూదండ లెల్ల నొక్క-టిగం బట్టి బాల కనుకు నువాళించి + పాణవై చె 

అట్టిసమయంబునం. గ భాపూర్జుండును వివాహంబునకుం గట్టాయతం బై (మ 

థమాగమాదిభూదేవసముదయాశీ ర్యాద నాదంబులు వివిధవుణ్యాంగ నాసంఘా 

తవముంగళగీత గానస్వన ం౦బులునుు వందైివై తాళిక సూతమాగధ నుతికోలాహలం 

బులును, 'సందర్శనసమయా పేక సామంత సేవ్నా పబోధనాయాత వే తహ _స్తజన 

సోమివిస్తారితాలోకశ బ్దంబులును, సర్వసర్వంసహో జనజనితజయజయశే బ్దంబులు 

ను, శంఖశాహళ భేరీపటహర్వుల్ల రీపణనమర్ష ళతమృట[ పముఖనిఖలవాద్యనిర్థైాపం 

బులును మిక్కుటం బగుచు నొక్క_ముగి నలుదిక్కులుం. బిక్క_టిల్ల మిక్కిలి 

మొక్కు. డగువై భవంబున నగరు వెడలి శుభశోభనాభరణభర ణాభిరామరూ 

పంబున దీవించునాపవాహ్యాంబు నారోహాణంబు చేని భాసమానాసమాననానా 

"దేశ భూమిోాశ భూహాసంఘర్ష శేణుపటలంబులును,గర టిఘటాక ర తటోత్క_టస్యం 

దవమానదానధారా పసారంబులును, సంకలితంబు లగుచుం గుంకుమపం కాలం 

“కారవానీరసిర _ర్రితావిశేససంవిధానంబునకు( బానరుక్ ప్రసంగ ౦బు నొసంగ6 

గునుమకిసలయవిసరవిర చితసీరంభధవందనమాలి కాబ్బందంబు పందిడిచందంబు 

నందసజచుచు సందికనిలుపల నరుణకిరణమండలిచండిమ బెండువడి యుండుటం 

చేసి ఫసరపోనిచలువ చెలువంద మకరందబిందుకందళ సందోహంబులపొందున 

జం[దికాసౌందర్యధుర్యం బగుచు ల అ 

బునకు సముచితంబుగ. బరీపూర్ణ చం దమండలాయమానం న రం 

జు భా తీజనంబులకు చే త్రోత్పవంబు గావింప నింప్రు లగుచు మిగుల దిగ ంతర? 

శంబునం |బబలి గుబులుకొనుగం ధసారగంధోపాయనంబులు పచరించి వెలయు 

చు మలయపవనుండును దండతండం బై మెండుకొని దశదిశలును గునుమైక ము 

యంబుల యనివీంచుచు, నుల్ల సిల్లుమల్లి కాకుంద చంపక వకుళకురువక లైలక వున్నా 

గవనమాలికాశోకము ఖ్యవిఖ్యాతవివిధనురభి పసూనమాలీక లు కానుక లగు 

చుం బాసలో .వసంతుండును మునుమున్ను గాం గొలిచి చి త్తంబువడసీయునికి త 

నకు నవలంబముగం గాలు వభిలపీం చుతలప్రతోడః దోడుమాూ పడుకొ ఆకు జే 
5 BIE RPP IHL LIT WLENS A 
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ల్లుచున్న యుభయోపాంతసంతతవితర్జి కాసచయఖచితమరకతకురువీంద-రాజావ 

ర్రహారినీలజాలంబులు ఎజాలోకనాచరితంబులC జరితార్థంబు లగుచుండ నగణి 

తవితానయవని కాదివివిధవిర చనోల్లసితపల్లవ పస వతల్లజన్హూనిపరిహో రార్థంబుగం 

దగువిధంబున దీ పభాగంబుల నిబంధించినమంచుదిత్తులతుంపర లతిసూత్షుంవు 

వలిపెపయె దలయొయ్యార బున బాగుమోబజుచునికి భోగ త్యరాయాససముచిత 

వేపవిన్ఫురితవురల వథిజసాశూత్కారసంతానంబునుంబో లె బతిగ్భ హా చ్యా 
రవేదికావికేవ.విన్య_స్తపూర్ణ కలశ విలసనానుభవం బెడ తెగక పొలువుమిగుల న 
గురుధూపధూమసోమసంరం భదంభజృంభితాంభో వాహసం భఛిమంబునకు pS 

ల్వంబు నాపాదించు పాసాద భానురనువానసివివారాథా రోళిత లాజవర్ష ంబులసంగ 

సంగడిం గోలమెబుంగుల తెజంగున రంగుమోటుబంగారుజలపోత బె _త్తంబులన 

టన ఘటిల్లం గటికివారు సారెకు బరాబరి గయుచు నేగుదేరం జారుతరచ తుడివుతు 

రంగలీలావృ త్తవర్సిత శ వణభూప.ణవినిర్ము క్షముక్రావర్లనిర్ల చృచ్చవిగుళుచ్చంబుల 

చేత నినువుడి ముమ్మడి యగుచు రంజిల్లువింజామరోలు మంజుహాసామృతసరోన 
రాయమానగండస్టలస దేశంబులం గాశనికాశంబు లై (పకాళింప నాకాశమణి 
భఘృుణిమత ల్లీక లయుల్లాసంబు నొల్లక యటువెనుక చేసి నాస్మాగంబునం డమ కఖి 
ముఖంబున మగుడి నిలిచిన వుండరీకంబునకుం బుష్పంధయచాంధవంబును మక 
రందంబుమిసిమియుం బరాగంబుపసయు నసదృశంబుగా నెసంగుచు వికేపాధిక 
తం _బళటించుముకుటమ హాసీలహీరభామిోకరమరీచివీచికల.వై చితి లోచనజ 
ర్వంబు నాచరింప సమిచీనసతతజయనుధా సేకంబు నాకులుం జిగుళ్లు. బూనవులు 
మవ్వంబు లగుచు నామూాలచూడంబుగా నుప్పతిల్ల నొప్పూచున్నవయాూ యనం 

గన పతిమరంగ దంగుళీయకంక ణాంగ దఖచితగారుత తపద రాగమా_క్రిక పభలశ 
బరిమబలిప్య్మ ప్రబలబలబాహు_స్తంభముల_స్తంభజృంభణంబు నసెజిస సపూర్వని 

ర్త లత్వయాశ్ఞాపేకునుంబోలె నకు తమాలికలచేత బహిరుపాసీతంబు లగససచు 
హృద్యంబు. (పక టీకరించిన ఖసీభూతకరుణార సరేఖభావంబున స్వథావనామని 
ద్ధవ్మి శాణితశోణమాణిక్యశ లావావిలోకన మోహనం బగుచు బాహాోంతరంబునం 
గరంజబు గనుపట్టుచుండ నొండొంటిం గదిసి నానావక్ష్య విలసదవిరళ పవాళజూలక 
సూనసంపదలతొడిముతీయగలు దడివడువ్రున 'బెడంగునడ పెడువిచి తాంబరాభరణ 
విభూవి.తమృదుశ రీరంబులును దదగ భాగంబున శోభారంబు. చెరలినయర వింద 
పంక్తి యో యనంగసోయగంబునం బాగ డారదున ముగ అబులును వదదుషరి 
[కీడమానకలహంసవిభ /న్నుపాచుర స్రనూచ నావాతుర్శీపబలంబు లగుకబరీభరం 
బులు గలిగి యొప్పాగువారనారీజన (ేణీకటాతవీమణంబు లక్షద్రసౌర భాతి 

శీయసమాక్ళప్యుమాణరోలంబజాలంబులుంబో'లె వదనాంబుజంబునం బడిభ్థ స్ట 
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సహాను వాదంబుగ నిజనాదమంజీరమాణిక్యల సీ కరపల్ల వంబులు ఏనయవినమిత " 
శః ౧౧ 

పరిసర చరకురుకరూశ క*సలమగ ధమచ్చిల్లక మత్స్య వత్సాదిరాజకుమారుల వెక్కి న 

,. ల నలనల నణాళంబు లౌ నత్యంతంబు నిం వొందుచు ముందఆఅజిభూభెాశ ౦బు గా 
నానరించు సమంచితరత్న నూవ్రర వారిహార్య ని ర్యాతనూతన పభాపటలపర పరల 
చేత నషుగులకు మడుగు తొతుట దోంచ గభీరగమనంబుల నడచుగుడజీరకహో 

రి డాదిశుభ దవ్యపరిపూర్ణ్మ భాజన రాజమానహ_స్త్షపశ_స్తవురంధిలోకంబు లో 
కపాననతగంబున విలోకనీయం బగుచు నొప్ప లోకాతినాయివిభ వాభిరాముండు 
ను రామణ్లీయక విశేప విజిత కాముంనును గామనీయ కాఖర్వ సర్వగుణసంపదుద్రా 
ముండు నగుచు నుచితగాంభీర్యంబున మదాశ యునిగృహంబున కరగ నతండు న 

ఖండ్నవై భనంబున దవుదన్వులన యొదుర్కో_లు చేసె నప్పు డూకించుకవడి య 
త్వంతసంభమంబున, 69 
చెలకేంగి శింకుదోయం, బుల పేరంటాండు చి_త్తుముల నెంతయు ర 

డ్కె.లు మణి జల్లులాడిరి తలశక యభిననశు భఖాతు+త వాతములన్ . 70 

* అసమయంబున. 71 

. కడువేగమునం బెండి కొడుకు నెమొగమున, కరిగి నడముపళం + గురువిభుండు 
౧ డి Cs వి 

హయము శేళ్లురుకునో + యనిరెండుగడలందు వాగెం బట్టిరి మత్స్య+నత్స్పపతులు 

జతిన యెచ్చరిక యం + చతిరయంబున చేరి, కె దండ యిచ్చెను 4 జేదిభ ర్త 

యశ్వలో చనముల శి కాత వ స్త్రముకొంగు, మాటుగా నెనరించె + మగధరాజు 

, తమి నెదువ్కోలుసేయు మా+తల్లీ చెలుల 

యడుతలవాన సరకుసేయక చొరంగ 

శ తుశరనృష్టి గాదురా + సామి యన్న 
న వ్యైణుంగ దుగ మని నవ్వె 4 నర్శసఖు(డు, 72 

: శ్రీలు దలిర్చ భూరవముణ+ జే ఖరుం డేట్లు మడాశయుం జెదు 

రో-లొనరించి తెచ్చి మణి+కోమలపీకిక నుంచి కూరి యి 
ల్లాలు ఫసిండిగిండి నొని + యాదటం దోయము వోయంగాం బద 

యౌళన మాచరించి నరుస౯ సలిపె౯ మధుపర్క_ముఖ్యముల్, 78 
[క మ 'మొస్పారంగం బెండ్లి పెద్ద లిరువం+క౯ వ_ర్లిలంగాః (బగ 

ల్భమనిప (బథమాగ ముండు తమితో + లగ్నా స్టక ంబుల్ పఠిం 

చి మనోజం బగులన్న వేళ శుభముల్ + చేర్చంచె ఇా_స్త్రస్థితి౯ 

విమల నీల వముదాశ యాత్మ జకు మణి స్తంభికిం | బేనుతోన్. 74 
. మంగళన్నూతము గస్టైః గు రంగాటీకి నంతరంగ+ రా జేందుండు వు 
_అొార్షంగనలు “పెండ్లి పాటలు, మంగిలికోళ్ల మృదుగీతి + ముధురిము నెనయన్.75 
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ఘనతరం బగుగుబ్బ+చనుదోయి మోాఃది శెంతయు మిటారింప హ+ స్తంబు లె త 

కడుదీంగి సాగుచు+ బడగు నెన్న డుము మిక్కిలి గృశంబుగంద_త్తణీలుచు నిక్కి 

ము తెదువలు దగ నెత్తుబంగరుప శ్ర, ముల [పాలు దోయిళ్ల + ముంచి ముంచి 
తే. పియునిచే వేగిరము నొకి+తయును మించ 

నిక సాటికి నేటికి * నిందువదన 

సాలువు మోజఆంగ. దల బాలు + పోయుకడశ 

మూపరులదూడ్కృ_. కొకఏంతసాబ గొనర్బె, 

టె పావరు. డగ ఖాగ నున + (బన్ఫుటక్రీలలం బర్వ లాజ పాూూ 

చ. ఆలరుచు నాలతాంగి (పథ+మాగముపంవున లాజేెహారాను ము 

మూవసరోద్యృ్యతాంజలి తఈదంగన శోభిల నందుకోలు పా 

సావళి యె, త్రి యా డెడుగ+ణాధివుముద్దులు చూచు వేడ్క_ నిం 

పానహిలంగ మోంద6 జలి+ ఆాంజలీిం బట్టుభవాన్నిక్షై వడిన్. 

జ్ఞ్వైలశిఖయందు సల్పుచును + జాలంగ నొప్పె సమీరలోలళో 

మలనవమాలి కాతిలక+ మంజులపల్లవతల్ల జోల్లస 

ల్లలితర సాలకోపరిగళత్కు_నుమావళి నెప్పుచాడ్పునన్. 
మ, చెలిక జెల్ ధు)వదర్శనంబుకొజకుం + కేముటి పలాజు సె 

చి ఊక ఆలీ 

చ. మివులంగ నూత్షుమై మినుకు+మిన్కు. మటంచుం (బకాశ మొందెడు౯ 
(ధువుం. గనుగెంఖు యల్లడదె యరుంధతిం జూచి తె యంచు. దత్పమి 
పవిశదతారలం గుజుతుం + బల జుం జెప్పుచు బోంట్లు' తెల్పి తె 

ag) 

త్తు లిడంగా మొగ మె_త్తే నొయ్యనం దద+సోక త పాభారముకా 

నెల దోడోడన మైక్. బుచ్చుకానుచు+స్కింబోలె విడావతీ 

తిలకం బాసలి న్నమభావము (క్రమో త్తీర్ణంబు గావింవుచున్. 

ల్సీ వనితచేతం గంటి నని+ వీంచిరి తత్పతి విన్ఫు రంజిలన్. 

76 

786 

70 

80 
సీ, కలనంటకములు బూ+రెలు దేనెతొలలు చ్యాపట్లు మండెంగ లా బ్బట్టు వడలు 

జ్, ఉస ట్ల కుడుములు నుకియలు 4+ గ డీయంవుటట్లు వెన్న్నప్పాలు వడియంబు? లప్పుడాలు 
ఫొాంగరంబులు సొజ్ఞి + బూరె తాగులు సేవ, లుక్కె_ర లరెసెలు 4 చక్కి.లములు 
ఖర్టూరగో_స్తసీ+కదళికాసహ కార, ఫలములు కొబ్బీరి +, పనసత్రొలలు 

తే, తేనియలు జున్ను మోలగడ + లానవాలు 

పానకవ్వులు రసావళ్లు + పచ్చడులు న 

నాజ్య 'మొొలువుంబప్పులు కూర 4 లనుపనూన్న 

& 

మఫుడు (పజ నెల్ల దనియించె 4 నహరహాంబు, 
వ. అది య ట్టుండె నంత, ' 

81 

“8. 



స ప్రమా శా సము, 188 

రెఘొజ్జన మునరింప + నుచితకమంబునం, బుణ్యాఠగనల్ గడం+ (బోలు చొచ్చి 
పాలువుమిజంగ నాక+ బలికృత్యములు సల్ప్రృయావథూవరుల నె య్యంబుతోడం 

a) 

బూర్జ కుంభాంతరః స్వర్ధ కాప్యంబులొం, డొరులకంటు మునుహ్కునరయ వృత్తి 
3 బుచ్చికొనుటయు నచ్చెలు థీ 'వెచ్చరింపం 

* ఎల్ల భంగులం జిత యె 4+ యెసలపనట్లి, సతి క శాపూర్ల రాజసం+గతిం దనర్ప 

కీ 

క్ష! 

త 

గరము లీడి యిరువురును నొక్క టియి దొరకం 

జెనళసలాడుచుం జిలునన్ర్యు + లొనరం బులక 
లడరం ౫నిరి మిథఃస్పర్శ+ నానుభ వము. 88 

జగతి కెల్ల మహాపర్వో + మగుచుం బరల్యౌనప్పు జా వేళ మరు జేచు+టరిది గాచె. ' 
అనుపమహర్ష శీలం, బనుపొందెడుుండ్లి కూంతుం + బెండ్లికొడుకుం గ 
న్లొనుజను లప్పుడు దవములో, ననయముం. (బమదాద్భుతంబు + లావహిలంగన్. 
కడు గ భాపూస్దుం డనుకీ ర్షి + గన్న యాత. 

డీసతివిశేప. మెటుంగుట 4 యెన్న వలడె 

యీామధురవన్తువును గొన 4 నెజిగొం గాన 

మధురలాలస యను"పేరు + మగువ కొనరు. 86 
అని నుతించి రిట్లు + ఘనసమృద్దిని వివా వాంబు సంపతిల మ దాశ యుండు 
సెండ్లికొడుకువెంట౪[దియపు త్తి” నని పె నృన్నంతవ న్తుతతుల + నరణ మిచ్చె. 
అవ్విధంబున నన్తువునప్పుడు సముచితలౌాకిక వై దికాభారంబు లన్నియును విహి 
తంబులు గావించి రూపానుభూతి తనకూంతుం బిలిచి యి టని బుద్ధి చెప్పె. 
సుముఖాస త్తిమణి స్తం, భమహాయోగీం దు ల_త్ర4మాములు నీ కో 
రమణీవుణి నీకోడం, [(డము నెజుంగరు వారు 'యోగ+రసనిశ్చలతన్, 89 
అ త్రమాను లన్న + నాణార్యు( డన్న స, ద్య మన్న నిష్ట+ దైవ వున్న 
పీకు బతియె సనుము+ నెయ్యంపుగూతుర,యిదిమహోేపదేశ4 మెజింగికొనుము. 
దివ్యాతగ న యొరపరి గడు, భవ్య చరిత సిదుసవతి + పతికంశును సం 

సేవ్య నుమ యాయమయెడ, నవ్వయభయభ క్తివినయ+వై యుండ దగున్. 
సాందర్య్భనిలాసాదుల, యందున తగులువడి యితర + మరయనివముగణనా 

రుం దజణచుగ6 గల రయిన న, నిందితచరితముల నుమ్లు + సీపతి కింప్రుల్,. 99 

. కొందు రూపసంపద నె + కొందబు సాధుచరి తశ _క్తినే 
యెందు రారు వ్. పతుల 4 కిం పొనరింతు రనూన మెనచ 

క్క౦ందనము౯ నువర్తనము + గల్లిన పెనిటి శేమిచెప్ప నా 
చందనగంధిజాదులు |హసాదము గాబె-చకోరలోచనా. 98 

. కావున రూపయావనమిక సంరగర(భయంబు చేత గా 
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ce 

gm 

చ. 

- నిజ మయిన నేమి యనగచే + నివు వెజవ 

పీ వినయాదు చేవుజక , సహృదయేకు: దదీయబంధుమి 

తావళుల౯ స సపత్నిని యః థార్హా ఏధి౯క ముద మందః. జేయుమో. 94, 

సని డగు త్రిక? బెట్టుకొన్ను ఘనపు హా మ్లాంతర్ని రుద్దా కు (లై ల 

వ స్ జాలక చాల కంెపె నుతం నన్యారత్నముం దల్లి వ 

ప జాలక వాల కంత మడి నొట్లో యొక్క.చందాన క 

,-నియెక” వే మజవీంప లేవు పతిభ+ కుల్ మాతృవిశ్రేపమున్. 95 

| aaa మధురలాలసాపాణి గ సాణకల్యాణవై. భ్వవంబు నవధరించి కళాపూ 

రంకు గృహపవేశమ ఊహహాాత్సవానంతరంబున దేశాంత రాయాత రాజలోకం 

జ నస్తోక సత్కా_రవిశేషంబులం బరితోహంబు నుందించి త తృద్దేశంబుల కను 

నంత "దదగథూతిలకంబు ఏక సిత వదన రక 96 

తననవసంగమదిన మది యని విని యిబ్బు చుం (బహాష్ట్ర +యొవమాటికివ ౧ 

చ్చినచోటికి వచ్చుచుం బో యినచోటికి. బోవు చుండె + నేమో. కలశన్. 

మధురలాలస నేండు + మగనిపా న్పనుచును, నిజకోప మోాశీంచి + నిలుచువారి 

కఛోవము మేలె ఫలించెం + గోర్కి నీ కని తేన, యదరువింతలకు మా+జలుగువారు 

మాయమ యివి కల్లుమాట లింతియె నీవు, ౧ కోకు మని ఆాంతి4గఅవువార 

లిప్పటనుండి నూ + కేల యప్పుడు చూచె, దివ్యార్త నిజ మని + నవ్వువారు 

దరుముకొని వచ్చుచున్నారు + తరుణి ఏరు 

సారి కనువారు నై బోంట్లు 4 సరసగోస్టి. 

సలుపంగా నాంటిపవన లెల్లం+ చెలువ గడె. 98 

అంతట? దల దువ్వి గడుకొ వింతలు సింగారములు (హవిణతం జెలు లా 

"కాంతకు. చేసిరి లజ్జా, (కాంతత నుల్లమి నటింప4గా దమబలిమిన్. 99 

+ ఇట్లు వింగారించి 4 es నద్దము వెట్టి, చూచుకొ మన లజ్ఞ4జూడః గాంకుం 

జెలు లెడయాం జన్న+నిలువుటద్దము చూచి, కొననోర నటు దిద్దు*+కురులు విరులు 
నంత వా శేతేక + నెంతసూత్ష గాహి, యిది యంచు ముకురపరీతు నెజవు 

నాయలంకాకర+న్యుత చెదరకమున్నృయధివుండు తనుం జూడ 4 నాత్మ 6 గోరు" 

- సిగ్దుకతమున సఖయల + చేర్చు వాని 
చనువు(బరికించుతొడన్రుల4యుసికి మట్టు 

మచ్చుమర చేకయుండ చేశనుజక "రూము 

మిగుల మేగరగరికె యా+నెజుంగు బోడి. | 100 

అసద్భకశ భూప ణాని(త వి+లాసవిచ్చి తత'నొప్పె నాసము 



స ప్త మూ aS నము. ' t8§ 

పెసలాడునిల్ఫు టద్దముల న. నేణమదాదివిచి తలోచనా 

రసమయప, తవల్లరులః వ కియత్ో+ దననీడ యేర్చడన్. 101 
శా, ఆఅసౌఫెగ వతీవతంస ముక యేళ కాంత పదేశంబునం . న 

బూ సెజ్ఞ౯ ఏహితోపదేశ యగుచుం 4 బొల్నొం దెం బతావళీ 

న్యాస వచ్యుతభిక్యథోభుటితహం సాంచత్క పోలంబుమై పెక 

.. వాసిం గామునినిలుగటద్దమునకుక 4 సౌందర్యముల్ డిందంగన్. 109 

ఆ, ఇవ్విధమున నావృః+గేకు.ణ యేకాంతు వ _రనమున నుండి + వరసమాగ 

మావిలంబసిద్ధి + కనిీలాష మెంతయు, మః హిమ పొలయం దనదు+వమూనసమున, 3 

చ. విభుం డిశ వచ్చు బుప్పుశాకొ + విఘ్నము లే మయినం ఫఘటిల్లునో 

హవ + లైనవి యాశెకు నాదుసంగమం | 

"బభిమత వూట గూడద యు+కప్పుడు నట్టిది గాసనినాండు. దు 

క్తభము గ ణించునే నురమిలాసినివల్ల భుం . డన్యకాంతలన్. 104 

చ. తనకడ శేగినప్పుడు హదంబుల కేం బణమిల్ల నవ్వ రాం 

గన కృప గల్లినట్ల కడు 4 గారవ మొప్ప గాంగిలింప్రచుం 

దనరుము మట న దువత+నంబున నంచు నొసం7గ దీవనల్ 

తనకును ప్యూపా యిది + తేత్క_ పభంగులు నమ్మ వచ్చునే. 10s 

ఎ. అదియును గాక యాతిభువ+నై కసమాదరణీయరూపసం 
పద గలవల్లభుం గలసి 4 భవ్యనుఖంబులు గన్నయింతి డా 

మదిని సహించునే నిమిహ+మా। తోముం "చాయలు. బాయకుండం ద 

_త్తదుచితనీతు లెప్పుడును 4 దప్పక పన్నుచునుండు6 గా కిలన్, 106 

నొ, లోకుల్ కాముడు కాము. డంచుం గొలందుల్ + రూవింప 'కాయు త్తమ 

శ్లోకుం బోలిచినం గళతానుగతికో+లోకో యటం చుండుటల్ 

గా కి ట్రీతండు నొప్పునే యఖలదృ+క్స్పర్యంబు గా కున్నెర 

మ్యూ కారుండంట శంభుద్భస్థ్వి కహహో + యామంట రవ్పించునే. 107 

చను, తరుణీ శాతకటాతు.ఏీతులకొనల్ ౪4 దార్కొ-న్న చోట్లుం. బల 

" న్నురుకోథావిభవాకరంబు లగుచు౯ + రోమాంకురస్థానముల్ 
పఠయగ౯ా ముట్టిన గందునో యని కడుం 4 స 

ధరః శీనాథుమెటుంగు(జెక్కిళులు చ క్మపేమసాత్రంబు శై ల . 108 

శా. మారుం డద్నుతశంఖ మొక్క-టిని' సంపాదించి దోర ధ్యక 

సూరీ చర్చ చనెపంబునం దనదుశేల్ + దోపకా సువర్ణత్వశిోో 

హాకా నని ఇ గి మూస నతండతంంభోదుం డె చేరి యిం 



186 కళాపూర్ణోదయ ము 

మ, ఛమగాం భీర్యధృతితనూర్జవదయా ర్య పమోదాదికో 

తే, 

తమనానాగుణరత్న కహోభనిలయోా?+ ద్యత్కాంచన ద్యార బం 

ఛభమహో సంభదనూన బాహుం డగునా+ధ్యాతీశువతఃకవా. 

టముపె నెప్తాకొ గందప స్పైగతి నుం+డ౯ నాదుశేల్ సేక్పుటల్ , 110 

. వలిక మొ తను రా జొకం డేలగ మని యునికి మెచ్చ + కేమాయక తౌ 

రాళీయుగ మఖలరాజళి, ఖాలంకృతి యయ్యె మదధి+ పాంఫింనఖము ల. 111 

ఆలలిత చరణము లొత్తుఃకేలు శ్రీలు 

కం దద్భకుమునం 'చేర్చు+కుచము కుచము 

దివుటం దదవాఃకథ విను చెవులు చెవులు 

పలుకు లేల త్మ దతి గన్న + బదుకు (బదుకు, 112 

అని తలపోయుచు౯ నిజ యస్యలు వీల వేళ మొన నం 
దునికి యెజుంగ శెం దరయుఃచుంజెదరో తను నంచు లేదిపో ' * 
వ నలరుంబోండి యించుక [హవ. ర్లిలునంతన. వేడ్క_తో సఖీ 
జను లరుదెంచి రచ్చటికి ఢీ సంభ్రమ -మొప్పంగ నల్ల నవ్వుచున్ . : 118. 

. అందు నెక పాఢ యగుసతి నయంబుతోడ. 114 

. ఓచెలి యెక్కడ + నున్నదానవె యంచు, నల్లన డాసి వా+లారుగో ల 
నూరక ముంగురు + లొకచోటు దువ్వి పా, పటచేరుచుక్కసం+ఘటన యరస్ని 
(శవణభూపుల లేసిరవ వార దుడుచుచు, నిది వేళయంట హృద యీశు సేవ 
కేతేరవలయును + రా తడయక యంచు, నెడివి యొక్కి_౦ంచుక్కతడన్ర నిలిచి 

+ కంతి యామాట శేముంటిీ + ఏ వెజబులగని, 
నీతి లేదు [వీయుం డచె; ఏీదురాక 

కదురుచూాచుచు నున్న వాం + డిచ్చ యెణి(గి 

చనుట దగు గళిగ్ళహమున + కనుచుం బలి, ళు il5 
+పలికిన మాటు పల్క_క |తపాభరన మముఖారవింద మొ. 
జలజద కాశీ యొ ప్ప దన+చన్తవ కన్ష్నవడాలు పరంగా? 
గలయయ౫గ మంచిగందమున. 4 గనస్సురిం దత్సమయోత్సవాంగమం 
గళకలశార్చనాఖ్యశుభ+కర ము సల్పెడుపొల్ప్సు దోంపయగన్. ల మం 

* ఆగతి నున్మిచూచి సఖు+ లందటు. నేమిట వచ్చుకేమినీ. 
లా గిది యేమి యింతికి మలక్షుణమే చనుదెమ్లు లె మనక్. 

డ్రాగరిమంబు వావుచు నొకించుక. లేవ shes లోల గొద గొన్న సిగ్దునం ఊలుల్ .భఖలిమిం. దను దివం. గోరుచున్, 117 
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మ పొది యై నాథులు దారు గాంవురము లిం+వుల్ వ్యూజంగాం జేయుచుం 
గది పెం డేసికొమాళ్ల( గూంతులం దగం 4 గన్న ట్రియిల్లాం[ డకు౯ 

మది లజ్ఞాదులు లేవ నీకు బల సన్మానంబుతోోం జక్క. వ 

చ్చెదొ మేమే గలదే యటంచు? దిగిచెం + జేపట్టి యాయంగనన్. 119 
వ, అయ్య వసరంబునం గభా పూర్దుండు తదాగమునంబున శెదురుమూచుచుండి వా 

. రిగజిబిజి కొంతచేరువను వినంబడినం | జేయసీవిలోకనోత్క_౦ళ యాంపలేక లే 
sid నచ్చి కౌతుకం బడర గ వాతువూర్షంబునం ద్యదూప లా నణ్యవిలాఃసంబు నిరీ 

తృంవుచు న చ్చారు నంది యాపాదవు ఏ సళంబుం (గమంబునం జబరికింవుచుం ద * 
నమనంబున,. 120 

ఉ. |క్రందను మోందనుం బడియ + కించిదసూయం బెనంగులాడు న ' 
“గ్టేందుండు నుల్ల సద్బలస మృద్ధతమి సమువ్రూ లె జూల. జె 

న్నొందెడుఫాలముం గబరి+యు౯ మణీ పాపటము త్తియంవుంజే 
రుం దులకించుకన్తురియు + రూఢిగ బాహులలీల మెప్పంన్, Hl 

ఉ. ఎత్తినకోలగా మదను(4 డేసిన వే చని నచ్చునర్గచం 
(దో త్తరబాణమో యనంగ + నొప్పెడుపాపటతో అలాట మా 
యు తము డంత దాని. బడకుండంగ విల్ నిడుపెల్ల గాతుకా .. 
యత్తతం దన్తుఖంబునకు + నానెనెకో యన సుపెడుం.బొమల్, 122 

9 

లయవి భాతి. తనపడగ క భువనమున వెదకంగా. జనిన + వినుతములు రెండు దొ 
రశకినను మరు డందుం, బెనుగ డకచూడ మొగ+నునెడుహనసితామృతవ్ర్యఘునసర 
ని"బాజవిడ చినసవముత నొండొం,టిని దరములాశునయాననిభశుభమిానముల+ 
కును బతనకృత్యవధి*పను పరత మధ్యం, బున నిడినచంపకవు.+గనదిషంధియో 
యనగ వనితవరనాస పన + నలరెడు నిరూడిన్. 128 

క. సమదడాశేమోననంచా, రమునం దొలంకుచును ముఖస+రస్సున' లావ 
ణ్యము వెళ్లిపాఅం (గోవల, నమరించినవిల్లకొలయ + లంగనపీనుల్. 124 

తే ఒనర మకరధ్యజుండు చర్చినతదంక, విలసనముతోడం జిన్ని లే+దళుకుటరి” 

బిల్లలో యన మకరిస్కముల్లసత్క_, పోలఫలకంబు లమరెను + బాలిక కును. 125 

మ, క్ బరయం బరాత్తులకు సశ్రీతాంశుబించాస్య వా 

"తెరబింబ, పతి బింబభావము సమర్థించుక్ నిరూఢ ంబుగా 6 

వరబిం బానుభవంబునుం బలె నధో+వా పిక విశుద్దామృతం 
వురసం బానుచునే శుకాదులు బత౯ 4 మోదింతుం జి తంబుగన్. 196 

జీ న భ్ నా న చో a యామ్. 
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చిన్ని తారలగతిని రా+జిల్లుచున్న 

చలువపలుమోవి మజుంగసనం + బలుకుబడిని. 127 

చా (పతినవవారు కేసరప 4 రాగళ లాటుమిళింద బృందచి 

[తితకుహళీయుగంబుగతి. థీ (వలం గర ర్లకలాపరత్న గని 

ర్షతరుచిమంజరుల్ దనరణ గాం గ్రముక్యదుమకంఠలక్షీకిం 
(బతిభటవృ త్రి తి. జూపెడును + భామినికంఠముసాంపు పెంపుతోన్. 128 

సీ, లీలమైం గడియ ని+ల్పిన మైడితమి మొ, గ్లలనాళయుగ మన + నలరుకౌను 
నవి జేంపవేతః సర్యబు ఖంబునేం గొంత నతిం జెంచె ననగ జ+న్షవ బెడంగు 

పొలుపొందుతన్నా ళఈములసంధి రేఖ యే, ర్పడుబోటుబ లెరోమ రాజిపొ లుపు 
నొండొంటిం బాసి పోకుండ దానికి నట్లు, వెచినచందాన 4+ వళులసొంవు 

స నెప్పుచున్న వి యేమని 4 చెప్ప నార, బాల నన్ని చి కలంచుట + సముచితరబ 

"కామునరకు బొాక్టైకోలలుగా వె నాళ, ముల. (బకాశించుతామర+ మొ లరయ, 

చ, అనుపమముల్ రతిస రులుయాటకు నరము 'లంచుం గవ్పీయె 
ట్టినవువుబంతు లీసతిక+డిందిచనుంగవ శేంట్లు |కేనలం 
దును జొరకుండం జేరిచిన+ తోరవుసంపగిపూన్రుదండ లీ 
వినుతభుజంబు లాతుదల + వేడ్క_కు నిడ్డచిగుళ్లు వా_స్తముల్, _. 180 

కే, అకివయవలగ్న యని 'బె+పారునాఖభి ; 
మురువు కాంచన] సగ్టీల మా యనంగ 

నుల్లమును నెల్ల హరియింప్ర*చున్న చార 

యతనుశిఖయందు (వేల్వ హ+వ్యమునుబోఅె. కేవ] 
ఉ. చూనవతీవతంసముస స+మ్మ గనితంబవిజృంభ ణంబు జం 

బూనద్నిసైక తేస్థ లము+వాల్పు వహింవుచుః జాల నొసె ప్పెథుం 
"బె చె నునుమంచుచ్రాలె వెల+పట్టుమడుంగు బజడంగుచూపనా *“ 
మై నవసారసాళిపరకి+పాటి త మించంగన్ , లే 1982 

తే, అతీవతొడలును జఘనంబు + లరసి చూడం 

గొమరు మో ఇజెడుజమిలితొం+డములలిరను 

తో డివలరాచవారియ+ద్భుతవుహా స్తీ ని ఫా 
యగ బాగంబు చూపణలు 4 కాత (దో. _. 188 

మ. [పమదారత్నముజంఘ లిం క! ఖీ (త్రాళ్తాయమానంబు తె 
'నమనోజాతనువర్ణ్య "కాహాళికలో + నా వాసి అకా 
రిమెజబుంగుల్ గురుగుబ్బలో యన శుభ లీ నా ఫె దుకా గల జే ష్ 



చ, 

శె ? 

స_్తమా శ్యాన ము: 130 

జలజద ళఛాయతాన్నీవు పదు వారుతర (పపద ద్య్యయీప్సి. 

_'ర్శలరుచి ఘల్లుఘబల్ల్రుమను+రత్నపవుటం బెల మోత జృంభణం ' 

por 

కే 

'బుల ననకంపుగచ ృపము+ పొల్పు నదల్పుచు ెల్పు దె ల్పడుం 
= 

గలుగునె యింక దీనికి జ+గంబులలో నుపమ్మాపసంగముల్. 185 

అకలువషతార 'లేతదబ+లాంఘిని బట్టి బట్టిన తముల౯ నఖా 

త్ర త కతను గొల్చి పాయ విది + ధర్యమ కు లాదిం దా 

రకేముల రాజరాజు [గహ+రాజు కరం బిడ నొప్పు పెంపుతో 

సకలజయస్మరోదయము + సల్చుట బెల్లము నాకు ని త్తజీన్ , “186 

. అతనుదశదిశావిజ'యకీ+ ర్హ ్యంకురముల. | 
మోంద మునువుగ వెలువడి +. మెఅయువిత్తు 

లతివపదనఖములు' వాని*యంతిక మున 

జలువ కిడినల తావి శే+ షంబు మేను, 187 

, అని, వర్థింప్రుచు మిగులక౯, మనము తడాలింగనంబుశ+నకు6. దమకింపళ్ 

జనపతిగోరె నవఘ్న త, ననయముం గొనసాగి శాం దదాగవునంబున్. 188 

, ఆయెలనాగ యంతటం ద+దాలయసస్ని ధిం 'బేర్చులజ్జ పెళ్ 

రాయిడిచేత బోంట్లను గ+రం బలయించెను సాగి పోక భూ 

నాయకు జేమి య|పియ మొనర్చితి నీకును దోసకారి సి 
న యుడికించె దింత నను + గాంతను రా విడ కంచు దూజఅంగన్, 189 

టప దద్ద్భృహడహా పాళి , చెంతకు నయ్యింతి శ చోర 4 శీసు0తం జని భూ 

కాంతుండు దనపానువుపై, సంతసమునం బొదలుచుంజె + శయనించి తగన్. 

అంత. 141 

. మీని వెటిపడుచ + యూరక. రము 3 
యు జాలీ 

నంగ ఆదుట నదె క*నుంగొనియుడు. 

ననుచు నెయ్యంం6ం బలుకు+చును జూ సెం్మబియు. స. | 

ముగుద శేల నోరు + మూసికొనుచు. 142 

: అడుగులు దడయబడం బులక లు, క సఖ వెనుక కొదుగ6 + జోనవుచు నరెసె 

న్మెడమలంచి పడతి యప్పుడు, కడగంటివిలోకనమున. + గాంతునియునికిన్ . 14కి 

, రేఖ లై మాందట + రెప్పలయొప్పుం బ్యన్నా గంబుక డపళ్ళః బాగు నెజప. 
సరిదిపట్టుపడాల$ యం చులగ తిం గింది, పక్షుమాలికలు చూ పట్టు చుండ 

వెలయింప పం బన్నాగ+ములకు బె నిడినయం,జుర ప్రదం జెలుపో లే బూమలుదనర 

నుఆఅగుల దెస చోయు చున్న ట్రిశిరనుల, బలెం గసీనికలు గలు దలిర్చ 

శుభంభాగముల్ విగియుము+ సుంగు దన్ని 
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Ma తిస్మరులయందలము లన + దృష్టం బాలిచె 

వెజవుతో నింతి | కేగంట + విభుని -నరయ. 144 
కే, అంత మజలంగ మజలంగ + నతివచెలులు 

బలిమి? బొద వంగ బట్టి లోపలికీ. దెచ్చి 

రప్పు డొక బోటి నృవునిపా+ దాంతికమున 

రెండుసందిళ్లు పట్టి కూ+ర్చుండం "బెట్టి, 145 
ఆ. పెట్టి యోలకాంగి వీయునంఘు) లొత్తు మట్టిట్లు పెనంగి తేని యెలుగుదుగద 

యనినృ పాలుజూచి+యటుపాదమిడంగ దృుయ్యాపరాకుమూానిశయనియె నగుచు. 
క, అనిత చ్చరణంబు విలా సినియూరువులందు. జేర్చం + జేసీ బలిమి నా 

ననజముఖ చేత బట్టిం చెను సంవావాన మునర్చం + జేసెం (గమమునన్ .147 
సీ, అదె యెొవ్వగే వీలి+ చెదరు నబేమొకోో యరని వచ్చెద నంచు + నరిగ నొకతె 

చిలుకయాం/శలిని ద+ర్శింపరై తీరెయ చెకూయుచున్న ది యంచుఆబోయె నొక తే 
మనజాలవల్రిక+ మలచి వచ్చితి/గెంచుంజనుబెంతు నది యంచుం+జా తె నుకతె 
యదివోయి యెంత సేపయ్యెంజూచి తే తోడ్కుకొనివత్తు నేనంచు+జనియె నొకతె . 

తే. అందజలును బోయెదళె నేను + నకుగుజెంతు | | 
ననుచు నోయ్యనం బల్కు_చు! + బెన లేవ 
మధురలాలస నప్పుడు + మనుజవిభు(డు 
పదమునం దూరుభాగంబు + లదిమిపాు. 148 

ఉ. లేవం బెనంగ వేండియును 4 లేమ విభూపలు (మోయ? వోడ నే 
యీవ్ధి (మోత లైన శఈడిందుముఖీ వినువారు నిన్ను (పీ 
డావతి యండె యంచుం దను + డాయ వా _స్తము వట్టికొంచు గో 
(తావిభుం ౯ 'య్యం బల్కె6 జెవి+దండం బెనంగం దలంక నెంతయున్. 149 

చ. కదల రా దొకించుకయు 4 ఘల్షున (మోయ నంచు నందియల్ 
మొదలుగ నొంతసొ వృువుడు + ముద్దియ 'యొయ్యన క్రీ లెడల్సి ము" 
లొదవల నూడ్సి వల్లభుండు + నోసతి యాయితపాటు: లెస్స, యం: 
చు దయితతోం గపోలములు 4 సోంకం౧గ మంతన మాజి నవు చున్ శ 150 

వ. అప్పుడు, 
4 151 ఉ. వపలుకుం 'జెవిం బడయనీక పైనంగుచు మోము దన్వుగాం 

బావ్రచుం [దోపు లాడుస్తతి పాణితలంబులమేళనంబు ను 
ర్వీపతి కిందభోగముటు +. వేడ్క 'నెనర్బ్చ ముఖాబ్దముం గడుం. ' 

: వ. నాలకించుటయె 4 (బహ్మనుఖోదయ మయ్యె నయ్యెడన్-, 1592 
న (పథితమిథోరాగకథల మంతనముల, హృదయంబులోపలి బెదరు దీరి 

_ సవాాజకుతనువంకంంలా. మీ... - 
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oa 

సప్తనూశ్వాస ము. 191 

జిలిబిలి నెయ్యంవు+జిట్టక ంబుల చేత, నెలనవ్వు చెక్కుల + మొలవండేసీ 

లజ్ఞా పదంబు ల+ల్లన మాటిమాటికి, జెనకుచు నొక్కి_౦త 4 సిగ్గుపఅచి 

ఆ, 'యప్రకు కునుమసాయ+ కాగమాధ్యయనాధి, కారసీద్దిం గొంత + గలుగంజేసె 

నాననుంధరాధి+పానతంనుండు రూ, పానుభూతితనయ + కాదరమున,  158ి 

తే. వరునిచిట్టంబుసేంతలం + గరము (ప్రేమ 
మజవువోలం దళుక్కు_న + మెజచుం గాని 

నెలత సీ గనుమొగులులో + నిలువ కేద 

. యదియు మిక్కి_లి నిం పయ్యె + నతనిమదికి. 154, 

ఉ. భీతియు లజ్జయుం దనరం + 'బెంపటీ డాంసమనోజుం చేర్చి ధా 
తీతలనాథుః డంగనమ్మదిం దలచూపం నట్టు సేయ వాం 

౧ డాతేనికిం (గియాసచివు! + కై సతి సివి వదల్బెం భాదుకో 

నాతని నిల్పి జేండు ప్రియయాత, ( గరంవుచుం జుంబనాదులన్. 155 

వ, ఇవ్యిధంబున. 156 

&, మిక్కిలి మిక్కు_టం బగుతేశమిక్ రతికి౯ా సతి నూలుకొల్సు చుం 

జెక్కి_లి నెక్కి. చుంబనము + చేసి కవుంగిట నోలలార్చి తాం 

బొక్కు_చుం జొక్కంజేయుచుం |బనూనశ రాసన ఖేలన| కియల్ 
సుక్కు. తెణంగుల౯ా సలిపె6 + (చేయసియింవుకొలంది నంతటన్ . 157 

క. దినదినమున కతివమదికా ఘనగరివుకొ మరుయు దబుమం+గా రతులతజి౯ 
దిన దినమునకు. గృశించెను, గనుకనియెను ప ప 

వ. అప్పుడు. 159 

మ. చనుగ ట్రంటంగనీక మోవికి ముఖ+స్పర్శంబు గానీక తా 

ఘన యంచుక (గహియించనీక జఘన+కాంతిం _బవర్షిల్లనీ 
క నితాంతంబు “పెనంగుటల్ (కముమునం + గంజాశీ వేసారిన 

క్రెనరక్లా మూానుచు వేడ్క చేల్సె నృపము+ ఖ్యుం గొన్ని రే లంతటన్. 160 

సీ, పరిరంభరోధంబు+యైం బరాకునంబోల్కె నధరపానంబున + కనువుతించి 

నమోని నిడ్లం జింతిలుపరాకునంబో లె గోరొత్తులకుం జను+గుబ్బ లొసంగి 

కుచకళికలు భూచు+కొనుపరాకునంబో లం గటివ(స్రుహృతి కవ+కాథ మిచ్చి 

క్ి (కమ్మఅలయ బూ? నెడుపరాకునంబోఅె జనున మంటుటకును 4 సమ్మతించి 

తే, చెలువ తనలజ్ఞ చెలిమియుం + జెడక నడవం 
దద్విరోధి మైనట్టిచి+_త్తజునిపనియు 

+ పహూరువు సేయుచు గొన్ని నా + ఖౌత విభుని 
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జ 

చ. కపటవున్నిద వూవుతతిం+ న నానుచు మోవి మోవీం జే 

రుప్రుచును గొన్ని ర్మాతులు వరుం దనియించ లతాంగి యంతం ద 

త్క__ పటము గాంచియుం గననిళకె వడి నట్లు యొన రాం గొన్ని రే 

లవు డతం డాపలేక నగ నల్లన తానును నవ్వె వేడ-తోన్. 162 

. అల్లన యంత. | బేమవిభ+ నాతిశయంబున లజ్జ నోర్చుచు౯ 

వల్లభుచేతు లాచుతటి + నవ్వులు పవత. బూనె నంత చే 

నొల్లకయున్న నూన వివు+ డోర్చువ నీ విది యంచు నవ్వుచుం 

'_బల్లవపాణి యొత్తె మునిపంట ని బేశ్వరుమోవి నయ్యెడన్ అ 168. 

ఉ. చెప్పినయట్లు సేయ నిశ + జెల్యకరంబు ెనంగి లేని నేం 
జెప్పెద నుమ్ము నీ వివుడు + సేసినవా తెఅగంటి బోటితోం 
దపస్పక యంచు వల్లభుడు + దక్ వెజివింప దలంకినట్ల తా క 

నప్పతికోర్కె_ ధీచ్చె సతి యర్థిమెయిం బురుహోయిత [క్రియన్ . ం 164 

th 

సీ పాలిండ్లు (వియపడి + పతిం ప లజ్జం ద ,ద్వతయేస్థ ఎలయబ్యుపె+ [వాలి (వాలి 
ప ద న్వేండుచు+ నెగ నెత్తి న తి పట్టంగాముకున క్షు, లిరుగేల + మూనీ మూసి, 
యింకంజూడలవ్పితి+నిచెయం మజనవపకుం లక డహాడుతన ౦ట+ నలగియలంగి 
కటిభార మెగయ నె+ త్తుటకుం దోడ్పడి యెద్భనని చాపం జలు + లాచియాచి 

నే. తనదుగోప్యాంగముల దాయచకొనగరామి ౨౨. శ 
యరసని కెలనికి డిగిపోవ 4+ మరలి మరలి 

కొమ్మ ఫుంఫావరతి కాది + గొంవెం గాని 

కొలంది యెటుంగద మది దొర కొన్న వనుక. 1165 

వో తరళత తాటంక + ధాళధళ్యంబులు, 'మెజువుంద్గలరీతి + మెజియుచుండం 
బరిగళన న్యల్లి కాళ పసవవిలాసంబ్యా తరుణబలాకల+నసరణిం బర 
నతిరభస సచ్చిన్న +హారమా క్తి కిక ములు, వడగండ్ల చందంబు 4 గడలునాలుప 
నూర్చుగాడ్పులతోడ 4 నోలిమైం బర్వుఘ,ర్థ "కణోదయంబు వర్గ ంభు గాంగ 

"లే. గాంతకబరీభరం బను*కారు మొగులు 

వితతముగ నంతకంతకు. + విజియం బాణం 
దన్ను. గని సువూళింవుచు + + ధన్రనిహృదయ.. 
నవమయ్లూరము: చెలెరేంగి 4 నాట్య మాడ. 166 

చ దరముకంళద్విలోచనము + దార్యదుదంచితకాంచి నాదము౯ా 
విరమదురోజవల్దనను + విస్టలదూరుకముం గ శానిరి-. 

_ త్వరమణితంబు నై సతిర4తంబు తదాతంరతస్మషహోవనః 
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స _పమా శ్వా సము, 198 

క్ ఇవ్విధంబునం [గన వం మానక రదర్స్ దర్చ్కిల్పంబుల నొప్పునప్పడంతితోడి క్రీ ' 

డల నావుడమిజేండు వేడుకం (బవర్తిల్లుచున్నంత, 168 

ఉ. పాటిలెం గృస్ధధర, మొక పాటిగ నంత వసంతక్నంతనో 9 

చ్చాటిత హేతిసంపదల సత్ప్ర)సవ్యపదర్మపతాపసం 
ఫఘాటహుతాన నో ల్గుకని+ కాయమతిపతిపాదనొ దయ 

తాటవపాటలాపటల్క పాటలితోపవనావనీక నై. 169 

: కమల సౌగంధిక+గంధవాసిత సర్వ, దిక్క-౦బు లగు శేలిదీక్టికలును 

బన్నీ టితూపర( + భరంగించుధా రాగ్భ, పహాంబులఖేలనా+డంబరముల 

వెలది వెన్నెలలం ఊవ్చిలుచం ద 'కాంతంబు, మేడలమిందిసం+4[ కీడనములం 

జెంగల్య లేకుల సెజ్జల నెప్పం గ, ర్పూర వేదిక లవిహారములను * 

"తే వలిపె చంగావులను ముత్య+ములకొడవుల,. మల్లెపూనులదండల+మఅయజూంగ 

రాగములసంతతము నను+ రాగ మమరం గడవీ రాదంపతులు గ్రమ్మంకాల మెల్ల. 

wr. 

? 

ఆ. అందము గాంగ నంతట ఘ+నాఘనకాలను చాల నొప్పెసి 

ర్ని ండితగంధ బంధ నవ నీపమనీక మనీభ నన్ని జేం 
దిందిర బృందము కన లీనీములిసిభ వనాగతారసా 

స్పందజుగుప్పదద్ధ నయ శాయితయాయమ రాళ జాల మై 171 

. అక్మా_లంబున. 172 

ముజపులకును నుబుములకున్సు నెజచుట నెపముగ లతాంగి+వభు కౌగిటిలో 

జజీం బాదివి వికువం డతండు౯, వెట వుడువుట నెపముగాగ+విడకుంజె సతిన్ , 

. ఇవ్విధమున నొంజొరు.మై, మవ్యంబుగం (బబలు (పేమ మహిమంబులతో 

జవ్యన వుంబోండుములు కడు నవ్విభుండుక సతియు గడప + నంతటిలోనన్. 

కో, తనవిభుం డనిశము నవ్విధ; మున నాసతిం ఛాయ కునికి+బోల౯ మహి. దా 

ఘనఫలశాలీతుకరా, సనబాణ| కాంతి జెందె + శరదృతు వమరన్. 175 

క. ఆరమణీరమణుల క్క, శారద వనేళలు గరంబు + సరసతం బెనిచె౯ 

శారదగంభానయనవి, జారదపవనముము ఘర +సలిలము నడపన్ , 176 

"_నగ్గర. “కంమంతం బంత నంతర్షితకమల బలో దీతవిస్ఫీతశీత 

మామాత స్వామిధామః | క్రమణకృశ వప్రణర్ష పవి శాణతాలి (7 

శే మ పేమ పకామ+[శితరతముదిత+ స్ర్రైముఖవ్య్యూహ సౌహో . 

శ్రామం దానందదిందూ+దయక లనబ ల౯ + యామినుల్ మెచ్చ వచ్చెన్. 177 

క. అగలున. జవ్వాదిసిం ద్క మగం బూసినయట్టవ జ+మణి సౌధముల౯ 

విగికొంగిటం జేర విభుం, డిగురాకుంబోండి నట్లి హేమంతమునన్, 178 
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194 కశాపూర్ధోదయము 

64 “శా. అన్యోన్యోన్న తిం బాల్చ 'మాఘము లవం+గాసంగ భృంగాఘ మై 

యన్య క్కారతుపారభృత్యవర శై +త్యచ్చన్న కందర్ప దౌ 

వ్ర న్యాసంగమసం పవర్షితపరీ రంభ క్రియాసంభృతా 

న్యోన్యాంగ్యపసభ ప్రవేశ యునయు+గాంతఃకృతిశ్లాఘ మై, 180 
"లే. మడుతపనసిమిడిగింటముల్ + మలజడిజిగి 

దోమ తెరముంచములు హూసం+తుబు జవాది 

యగళుసిరులు చిన్నెలు గాల + నతడు గడసెం 
, జలినెలలు తద్యభూకుచ+శ రణుం డగుచు, 181 
వ. తదనంతరంబ, " 189 
నూూలిని. విక సితఘునసూనో, ద్వేలజాల| స వాళ | 

(పకటకపటరూఢ+ పౌఢకీ _ర్మిపతాప . ఇ 
(పకటజయసమంచ+త్పంచ దాణ్సస్తవూద్రా | 
యక శుక పిక కాంతం + బై వసంతంబు వచ్చెన్, 188 

ఉ. శాలికతో వనీరతుల 4 భానిలుజేనికి. గుంకుమాంక చే 

ఖాలలిత_ స్తన ్ గగహణ+ కాంక్షను వాతెజవాంఛచేతం ద 
ద్వేళం గడుం బచేళిమభి+ దేలీమదాడివ కేళిమ త్రకీ 

_ రాళియు బాలపల్ల వర సాకలనాకులకోకిలంబులన్. 184 
శే, ఇవ్వ్ధంబున నత డెల్ల+బుతునులందు ' 

నంతకంతకు మటి | చేమ + యగ్గలింపం 
ద _త్తీదుపభోగ్యవన్తుసం+తతులవేత 

మిగుల నింపగ రమియించె 4+ మగునం గూడి, 185 
చ, అరుదుగం దెచ్చుకోలుపొల్కుయల్క_ నొకప్పుడు మారొగంబుగాం 

బొరలిన నింతసాహాసము + పోలునె మో కని నవ్వునవ్వధూ 
వరుల (బివాళశ య యిరు+ వంకల. దత్తనుతాపయోగని | 
స్పరదక లంక ఫేనలవ+జాలవివంబున డాలు సంధిలన్, . 186 

క. ఆమనుజాధివు( డభినవ, కౌముదికిని వరుస దప్ప4క సమాననునః . (సీమలు మిజు దశ్నీణ, తామహనీయుం, డయి నడపె + దర్చకలీలల్. 167 
చ. అభినవ కౌముదీరమణి + యంతటిలో నొకనాండు “రాగసా 

రభము దలిర్చంగాం 'దనుం ది+రంబుగ ఏణియం బూని పాడుచు౯క 
- - శసుభగతిం గాలం దత్సటిమసాంప్రు వినం బిలువీంచ' భూమివ 

న్లాభుం డొకయింతిచే మధుర+లాలస నచ్చటి కాదరంబునన్. 188 
తే ఇట్టు వీలుపించి' తద్దాన + మించుకంత ష్య - 



3 
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సప్రమాశ్యొోస ము. 195 
స 

సీణ యన వీందు నేను దద్వీణ నీను, 
వుచ్చుకొని పాడు మంచు నా+పాలంతిం బలికి. 189 

క.. పలికిన నిను గాదన భీ, తిలి యిటు నటు నట్టుకొట్టు+ తెజివ తెటగు భూ, 
తలవిభుంచు చూచి యిది యే, మలికుంతల తెలుపు నునుచుఃనడి”. బారియబారి న్. 

"తే. అకుగుటయు సీవిప ంచిసనుంచిత, శు, తి పకాండములకు జగ తీత లేం ద 

మామక స్వర పటిమస+నూన మనన, కాదొ యనియెడుశ ౦కయొ+క్క_టిజనిం చె. 

క. నా విని యందుల శేమి స , భావగలతిం బాడు మనిన + భామిని గాన 

(పావ్ణ్యము. జూపెను గడు, నావఏీణియ (శ్రుతులు గితులు 4+ నధరితములుగాన్ | 

క. విభుం డవు డాకంఠ స్వర, విభవమునకు నేరువునకు + వెజం గొంచెం గడుం 
(దిభువనదుర్తభ మిది యని యభినవ కౌముదియు మిగుల + నద త ముందెన్. 

వ, పదంపడి యొక్కి-ంత విచారించి మేషినినాయకుండు మధురలాలసం జూచి.194 

క. నీ వాయించువిపంచికం చేవలయుకొ దానికొల:ది + చెలియుద మనిన౯ 

భూనలయాధీశ్వరునకు, నావనరుహదళనిభాయ+తావ్నీ వినీతిన్. . 195 
ఉ వరికి నెట్లు దోంచిన సహించుట గాని నిజంబుచెప్ప శే 

చేర మటుంగుా పెట్టి ధర+ణీవర యింకను నీవు మత్స సరో 

దీరణ యె త్రికోలునకు + నీడుగం బర్కె_నువీణ లేద యెం 

దారసి చూచినం గొలుప + దాత్మ్ కు దానను బాట మిక్కి_లిన్. 106 

“తే, నగర నప్వణయునికి భూ+ నాథ మేను 

వినుచుం జూడంగవలయు నఈచును దలంతు 

దీనికొల(ది యేపాటియో + చేనరకునె 
"తెలియం బరికించితిరె తేట+ తెల్లముగను. 197 

వ. అనుటయు నమ్మహీ+పాలుం డబ్బాలికశో ని ట్లనియె నేటివ్వరమానంబు వీణి 
యలందు నదియే యు_త్రమం బగుట చీ త్రంబున నిడి మేను ముదల నుండి 

యు దీనిపరిచయంబునం  దగిలియుండుటం జేసి యిప్పటిదా(క “నెప్పుడు నధికం 

బునకు _బుది పాజుదు గాని యిస్తుడు ఛభ వదీయగానంబు వినంగ మం దమథధ 

మతారస్వరవిలాసవి కేపుంబుల కిడియ కడకత్యు మనియు నిప్వణియపలుకులు 

సమ్మగంబులు గా వనియును నామనంబునకు సరిదాంకి యున్నయది యని య 

భినవకౌముదిం జూచి దీనికంఠ స్వరంబునకుం దగినఏణియ  యొక్కడ నేనియుం 

గలదొకో యనిన విసి యాభామిని యోభూవర చేనరకు గాన పసంగంబున 

ము న్నేను విన్నపంబుచేసితి మదీయం బెనయీవల్లకి యెల్లవిణియలకు నెక్కు. 

డని తొల్లి తుంబురుండు 'మెచ్చి ధరియించియుండుం దనకుం (బైయశిమ్యు రాలం 

గావున నతండు నాకు నొసం౫ నింక నింతకం"బ ను తముంబు లెక్కడం గలి 

న్నా 
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ఈ, పడంతి యెటులయినం (బాణముం, విడెకిటం బట్టు కొని చేయకు 4 (వీయు: చో 

196 "క్షళా పూ రోదయ ము 

ఆతుంబురు. డీసందున, గీతకళ౯ా నారదునకు? ఖీ గీడ్పడియె ననకా 

భూతలనాయక వింటిని జేతోగతిం చెలియు మేవి+శేషము గలదో. 199 
ఉఆనుటయు నమ్లాటవలన. గశళాపూర్టుండు మున్ను మధురిలాలసకభలలోనం 

దనకు వినబడిన నారదునితుంబురునిజ యోదొో్యగంబు దలంచుకొని తత్ప్రసం 
గంబున భార వృతాంతంబు సంస స్యృతం బై బెన నందు మృగం|దవాహా 

నామండిరగు పం బె నతనవిపం చియునికి చింతించి మదాశయసు త్తి) ల 

బునకు నదియె తగినది యని హృ్దయంబున వితక్కి-ంచుచు దానిం బరికించి 

తేప్పించుట కుద్యోగించి యాచంచలాతీ ౦' జూచి యింక నొక్క_ఏణియ యొక్క. 

చోట నున్నయది నీదుపాటకు ననురూపంబు గాంబోలూనని పలికె దత్సలుకు 
లకు మున్న యభినవకౌముదిం దదీయసఖులు |బక్క-బరడి యొక్కె_డం దొలం 
గం దోడ్కొ-ని పోయి యేకతంబున ని ట్లనిరి. 200 
అకటకట ముగుద వన్నం, తకు గలవు సపత్ని పాట+తగులందుం గడుం ' 

(బకటించుపతికిం దో జై వికసిల్లుచుం జెప్పె దెచటిపీణెలనుద్దుల్. 201 

ఆశకెగానంబు నీవీణౌ + నతిక కటట. 

టాదియందునె యెజింగి చు 4 మృతం “నేయ 

వీలిచి తెవ్పించి ని న్నింత+చులుకం జేయు 

కొటకే తప్పదు మామాట + యొజింగికొనుము, 909 
నేడు దలంప నీవరుండు + నీభవనంబున బాట వించు ను ల 
న్నాం డట యాశెమాందట మనం బిడండే నిడు గాక యంతటం 
బోండిమిం బిల్వం బంచెం దల+వోయం”గ నిం కొకవింత యాజి 
ల్లాడికర 6బు (వేలం బదిళలంబుగ6్ళ దాట్సినవాండు చూడవే, 208 
ఎటులోను వు గాక యొక్క_పు డొ+కించుశ మారొగ నిడం గూర్త క్రిం 
గాఅంతయె యెంత చెప్పినను + గి గోవులి చేర పసు డెచ్చుకో 
నెజయ నదధినవా శుటింగి + నేం డివగో కయిశోొమి మిక్కి. లికా ౯ 

నెణినె యతండు నివు ఏన 4 నేచ్చెడి మూాపలు -శెప్పు జేనియున్-. : 904 

ని "నె 
ప్పుడువ లం బలుకక యిం-దుక్కతడ నుండుము సహా దాలిమితోడన్ ల 

త్తే మధురలాలసపాట్నపె + మదిని దనకు. 

క 

నింత వేడుక నలిగిన 4  నేకతమున 
సతతమును వింటి గాక యి 4 ట్రత(డు నిన్ను 

' నోటంబఆచుట దగునెనీ + + కోర్యం దగుసె. 206 
కావున నీయోటమి సీ, కేవెరవ్రునం బాయునది యధీశుండు తానే 
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* అసి బోధించినం దనమనంబున నొయించుంబోండి." 20 

స_ప్తనూ శ్వాస ము. 107 
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. నానెయ్యపుందమిమహీవుము, చే నప్పుడు విభుని తెఅంగు + చింతింపంగ లే 
గాని సఖీజనకె థితం, బె నది యింతయు నిజంబ + యారసి చూడన్ x09 
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+ కానన వేం జనువులకుం, బోన్రుట యిశ ననుచితంబు + బుద్ది దలంపం 

గా వినువారలు నగ శే తా వలప్రున విభునికాదనం + దలంపనికాంతన్, 210 
* అని విచారించుచు వారి కప్పటికిం దగినయు _త్తరం బిచ్చి నిశ్చలం బె నభ 

ర్వంబున నెప్పటియట్ల (పవ రిలుచుం జె నంత నాంటిచేయి భూనాయకుండు 

తదీయగ్భహాంబున కరుగునప్పుడు. 211 

నాయకునిరాకం గనుగాని యాయచ్చరపూవుయటోండి + యత్యంతపరి 

స్ఫాయద్భ క్రి విసీతి వి ధేయత ఘునసంభోమమున( + దేటపడంగన్ . 919 
గళ అత్యంతంబు నలంకరింపనిమనో+ జూంగ ంబుతో అేనెకిం 
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ట్రూ 
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వ. 

డై 

బతుషతానము చేసి నూొనికి బలం + బాదాాదిసంపూజనా OS నీ 
కృతే బుల్ ఫఘటియిం చెం గాని సరసో+ క్రిస్టేరవీతూదిలా 

లిత్యం జేమియు జూప దయ్యె ర తి కే భీరాగరమ్యంబుగ న్ 918 

. తలిమముపపై నెరనులు గిర్కనులు లేకుండంగం దుడిచి + నుకిదడిమవుదు 

వ్యలువ పయింబఅచి తలగడ,నిలిపె విభునిశయనమునకు + సెలంతుక యంతన్. 

, తదనంతరంబ యందు నాత్మేళుండు పన్వళించియుండ నాచంచలాశీ చేరువం 

దా 'నెక్క_పసిండిగద్దియం గూర్చుండి యాకుమడిచి యొసంసచుం జె దత్చ్రశకా 
రంబు గనుంగొని యాభూరమణుండు తనవునంబున, 915 

- శృెంగారగంధి యె + చిజునన్వు తెలిడాలు, చెక్కుటద్దముల్నపైం + బిక్క_టిబ్లుం 

బుపష్ప చాణోదతి+బుంఖానువుంఖమైై తొలంకుచుండుం. గటాతు+విలసనములు 

నాకూతగర్భంబు+లగుచుం 'దేనియలుట్టం గలికిపల్కులు (పవ రిలుచు నుండు 

గుబ్బ చన్ను లశెలం+కుల నారు వ్రాసిన, య ట్లుష్పతిలు. బుల*కాంకురములు 

వ వచ్చి"యే నిట్లు నిలిచిన 4 నెచ్చెలువకు 

నిప్పు డని మాని యేమళో 4 యిట్లు శుహ్కు- 

వినయభ క్రి పాలి వ్రత్య్ట+విహిత విధుల 

నన్ను వంచింవుచున్నది + నళినవదన. 216 
అని సంకయించి నేటిపాట లీపాటలగందికిం గాటిల్యకారణంబు గాంబోలు6 బరీ 

వ్నీంచి చూచదం గాక యని యాకమలనదన కి ట్లనియె.. ఇ 917 

సీ విబేమి చెప్పు + నేం డొకలాగునం గానువించుచున్న +దాన వబల 

యొవుకు నే నెజుంగ + నిట్టివ్ పీయందు, ననుడు మాజుపలుక + కబల యున్న. 

దంఇతురికం. నానెవునమును మానీ, మాననిమొనమున మనను + మన్నన నన్నో 
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a. 

el 

* అనుడు న చ్చెలువ నాలయుచు ని ట్రనియె. 220 

, పాటల గల్బినట్టసతి+పల్కు-లు పల్కు_లు గాక యిట్లు we 

శోటమి నున్న మాపలుకు + లోనృప యెటికి సీకు 'వట్టియీ 

మూటల శేమి వూదు మది 4 మక్కు_న వే జాకచోట నుండంగా 

బోటుందనాలు చన్నె మిము+బోంట్లకుం దక్కి నవారికి౯ వలెన్. 2౨21 

. మాపని యేమి యున్నయిది + మానక యొక్కవు డీ తెటంగునకా 

మోపొడగాన్సు గల్లుటయు + మిక్కిలి నబ్బుర మింతనుండి మో 

కీసరిపాటి సేవ రాచియించుటే తగినట్టిదాన నో 

భూపవశే ణా మేను బెజ+పోండుము లెంతటిదన్ర మా కీకన్. 99% 

: అనయము . నట్టిమన్న నలు + నాబహుమానము నా|వీయంబు సొ 

చనువును గల్లి యున్న ప్రుడ + చచ్చుట యుక్తము మాకు నట్టిశో 
భనగతికి౯ విరోధి యగూపాపవుటాయువు దిట్టుకొంటగా | 

కనియెడి దేవి యున్నది నరాధిప నిన్ను గుణై కభూవణున్. 298 
. సంగీతకళలం జెలంగుకు, రంగాశ్నీ బెడంగులం గ+రంగుట దప్ప 

భంగించి యితరకాంతం దొ, అంగుట తప్పో తడంబుజచి ప్రురుములకున్ .2924 
. నా విని యీయపరాధము, నావలనం గలుగం చెలిని 4+ నారీమణి యీ 

ఛావమున నెన్ని యేనియు, భావంబులు ముట్ట దూజీ + పలికెదు గినుకన్. 295 
. పయికొని నన్ను నిట్లు మరు బారికి లోనుగం జేయ బూని యీ ' 
నియతియొు వట్టిసందియము 4 ఏ కొనరింపలంబోలుం గాని య 

ట్రియహిత చు నీకును ఘ+టింపను మో చరణంబుమో(ది యా 
న యనుచు లేచి నచ్చి పతి; నాతిపదాబ్దము వెం బట్టనన్ , 296 
ముట్టకు రాలు(జాలుూ గడు; మోహాస్రుజే శ్రలకాల్లు al 

నెట్టును చె జెల్లుం గాక ధర ణీశ్వర యటికి వట్టిదోసము 

గట్టు సర నంచు నెడ+గాం జరణంబు 'వరల్నికా ంచు చా (. 
బెం దదీయహా స్తములు + భామిని యూంవుచు రెండుచేతులన్. . 997 

. అతడు నోసరోర్మహాతీ నీకంశు మో, వాంవుబేవు 'లెవ్వ+రంచు సతినిం 
(గుచ్చి కౌంగిలించు+కొని యొ త్తి యక్కునంగదియం జేర్చుకొనియె + గారవము 
అ త్తలిఠరాకుంబోడి యను + డమషుల న| శుకణంబు లొల్కడ [న 
గ్గు “త్రికళోడ సీదయకుం + గూరి కి లాలనకుం గొఆంత రా 
పో త్రమ కల్దునే కలుగ + దొక్క-వుడు౯ మటీ యేము నేయ నా 
చి _తములోన మాన దొక+సిగ్గును విన్న (దనంబుం డాపమున్. 999 

+ అనుటయు నమహికాంతుం డోశాంత వీచింతతెఆం ఈశ ఇాబుంగుదు. జం 
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స పమాశ్యాస ము. 199 
ఇ 

చేత ననమానితిస్వాంతం బగుట యె ట్లని వగచుచున్న దానవు చానికంకు న 
తు_త్త తృమం బెనవిచ్మితెనల్లకి యొక్క_టి యేను మత్చూర్యజన ౦బున ధరియించి 

“నది దమొకి చోట నున్నవి యని విన్నవాండ నది యెటుల నైనను సాధించి తె 
చ్చి తదా రద నాళ్యాన ౧బుతోడ నైన సి న్నెంతటివారికిని మోజు శక్ర్యంబుగాని 

గాన 'విద్యునుద్యాశి మను చేసెద నమ్ము మనియె నవ్వనితయు నతండు పూర్వ 
జస్త్మంబున భుణికంధరుం. డనుగంధర్వకేమారుం డగుటం దాను నెజంగినది గా 

నున సతికి నప పి గెలుగుట సంభవించున యని మనంబునకు సరివుచ్చుకొని 
సంతసి లె ౫ భొప్పు సు నప్వధంబున నవ్వనిత డెందంబుక ౦దు వావీ సాం దా 

నందంబున సభినుత క్రీడల రమించె మటబునా? డచ్చెలువ నె చ్చెలులముచ్చటలవ 

లన గర్హాకర్థిక న సవా ర్త సహ De _తేలు విని యన్నె లత కెణుంగిం 
(ఓ 

> శాన గ గన తన మంటు | 280 

ఇ 

క, గానాదినళల కొదనలూ దాన తగం దీక్సి పతి మదం బానరింపం 

గా నుసికి కనయె సతి దమ్మ గానాదుల వెచ్చంజేయు+ కాంతల బదుకుల్ .281 

ఆ. నాకు 'దేం దలంచు+బోకో తృరనునీశెం దనకు నొసంగం జేసి+కొనియె నార 

నరుని పేమ నమన + దెరవాటు గొను న్ని ట్లుండ వలదె జగతి + నువిద యైన, 

చ. అని తలపోయుచుకా జలరు+హానన దాన 'నొకింత వింతరీ 

=. తిని గనుసట్టం గన్లాని ఈతి క్రియ వేళం దదీయచింతమా 

న్పె నతంయయ కాళ్ళ మందం బడి 4 భీఘీను తత్పదభూప. లష్టది 

గ నపతి దారమాళి మణి సంతతిం జేయ. గృతప్రతిజ్ఞుం డె. 988 

చే. ఈగటిం దనాకొంతల 4 కిరున్రరకునుు దా నొడంబడినట్టియర్గములు రెండు 

తలంవులోపలనుండం ద+ త్పాధనార్థ ముక్క_ వేళ నృపాలుం ఊట్లూహం జేసె, 

నీ అభినవకౌముడి + కానీనా యున్న చో, టింగించి పొ మృన్న + నిప్రుడ పోయి 

'తెచ్చుకోనోవుం దా + దిన్యకామిని గాన్మ నైన నా కనుచితం + బట్ల పనుప 

దాన మత్సామర్థ స్రోహీనత దోంచుం గా వున నట్టుగా చేను + జనులం దగిన 

వారి బంచినవిఖ్న +కారు లెవ్వరు గల, నో మాన్సుకొన సమర్థులుగ వలయు 

తే, నింక నటు గాక తద్దేశ + మేలుదొరకుం 
జెప్పి పంపిన నతడు యా+ శించునేము 

యిన్ని యును మాని యన దం+ డెల్తి విన స 

నదియు ద న్థార్షరివులసం+పదలు చేరు. 985 

వ. ఇంగ మధురలాలస కాడంబడినయందియలు సాధింప దిగ్యిజయంబునందుం గాని 

సనం గణాల నా హోం యని యది విచారించి యూహాపోపహోరంబున 
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( క. లోనికి నవు జెవ్యారిని, రానీకుండంగ దాంర+రక్షుల నిడి ఛా 

తీనాథుండే మంతవి, ధానోచితభవనమున నతండును దానున్. 287 

తే. వీని తనతలంవుం బకార + మెల్లి( జెప్ప ' 

నధిప సరిచాంకెం గద చేటియత్న 'మైల్ల 

నాడు మధురలాలసలక్షు+ణములు చూచి 

యె వినినమాట కని (వీతి + నెసం” నతండు. 288 

తే అనుకు నత డట్ల యవు నని + యవుడు నగుచు 

౯" నింక దీసికిం గ్రరవ్య + మెద్ది మనకు. 

బదియు6 బదియునుగా నీతి+పదవి నరసి 

'తెలియం దగు నని యి ట్లని + పలికె మజీయు. 289 

ఆ. అనఘ (థుతిచతుస్చ + యై కాదిగమ్యుమై, నివుణమంతిసం ప్రణీత మగుచుం* 
గడు నపూర్వఫలము + గావించుమం తంబు, యజ్ఞ శీలునకు ధ+రాధిపతికి, 240 

క, నాకుం జూడంగ సీతిక, భాకలనము లల్బళె "ర్యు+ల తెజుంగులు గా 

శేశార్యమునకు వచ్చుజ,మయైక పదము శౌర్యబలమ + యనియుం దోంచున్ 241 ' 
ఈ. ఎచట నెవు డెద్ది చేబూని + యెొట్టివానిం 

(బబలశె"ర్యుండు దాంకి ప ర్మాకమించు 

నదియ పోరికిం దగుదేశ + మదియె సమయ 
మదియె కై దును శ కుండు + నతండె గలున. . 242 

ఆ. ఆల మునర్చం బూనురివు+న గమునం గనుంగొన్న నొక్కయా 

ఖీలవుందేజ నుప్పు డటు + బి ట్రుదయించును శౌర్య శాలీకి౯ 

. జ్యాలలు మున్ను గూర్చ్పుకొని+వచ్చి దహించునేె కాననంబు దా | 

త్మా_లికహేతిసంపదలం + గాక హుతాశనుం జెంచి మాడగన్. 948 

ఉ. వనులస ఛై_లతుల్యత వ+హించియు మందగతిత్యదోషముం i 
బూనుట వధ్యభావమును + బాందెం దనుస్సితి గాంచె వుయ్యు. బం 

చానన మెంతేయు౯ సరభి సాతిశ యోత్ప్సతన పఖావముం 
బూనుట ఘాతుకత్వమును + బాంచె జయంబులు కౌర్యసాధ్యముల్.  1కశ 

క, సకలక ానివుణులు స్కే వకు లై కొలునంగం (బతాప+వంతుండు గొలివిం 
చుకొనుం గావునం బోలవు, సకలకళలు నొక పతాహసంపదతోడన్. 24 

చ. ఇను. డొకచో నొకింత యుద+యించినమా తన విచ్చి పోను “పెం 

చ్చినసెనుచీశటుల్ నిరవ+ జేషముగా నవి యట్లు విచ్చిపో 

వనయము శీత భామునిక లౌఘము జావిధి నెన పనిచే - 



సప్తమా శా సము, 901 

చ. ఒక. డాకశేల నొంచె నధకోన్న తిం జేర్పినమేరు.కె లనా 
యకుం 'బెజివేల్పు లఅలందఖణు'. జ ర్మాశయణంబున నంపలే రొకిం 

చుకయును బుద్ధిలో నరసి + చూడ జగంబుల ను (గుం డక౯ాప పసి 

దికి బుధులం (బసిద్ధికిని 4 దెల్లము గానివి నూ ఫస్టితుల్. 947 

ను, ఇది యత్యంతము హు నుకరం 4 బీకార్యము౯ భేదచిం 

తీ దగుం నగొంచెపుగార్యక_ర రెడ నత్యంత పతాపాథు నం 

దది యెంతే విఫలంబు దడారువులశు+ప్కాశుష్కతా భేద ము 

ద్యదతిస్మూూ తదావపావకు నెడ౯ా 4+ వ్యర్గంబు గాబే కదున్. 948, 

క, కావున భూరుం డుత్చా, హోవేశం బె నయప్రుడే 4+ యహితులమో౭ద౯ా 

చేవేగ దండు గదలం, గావలయుం గదల నిపుడు + కాలోచితమున్. 949 

చ, అన విని సత్వదాత్యుండు ధ+ రాధివుతో వినయంబు మోజుని 
ట్టను మనుజేద నీవు గను+నట్ల నయస్థితి నేను గాన నే 

పె యయినకా పనలటునకు.. + దోంచినలాగున విన్నవింతు సీ 

“యనుమతిం జేసి నిర్భయత + నావ్తుల కిచ్చక మాడ వచ్చునే, 250 

ఆ. ధరణినాథ కడుం (బ తాపోజ్జ (లం బైన, నీదుభావమునకు + నాదుమృదున 
యో క్తి యొక టంగాంత+యొ పె్ఫెన గ కొముజ్వలిత ఖద్దమునకు+జలముపో లె, 

ఆ. నృపతి సీతిపథము + సఏరీందయువాండు తప్పను గదాకులుండు 4 పథ్యవిధిని 

" విడిచియును నెకొక్క+యెడ జయించుట గల, దెన నిందంజెందు+ నజయమైన, 

క. నీతిపథంబున నడుచు మ, హీతలనాయకున కొక్క-+యె గ్లొదవిన దా 

రాతని ని ట్ట ట్టనరు వి,ధాతం దిట్టుదురు గాని 4+ ధరణి౯ా లోకుల్. "259 

కే. ఎందు సీతివిహీనుని + జెందునట్టి 
విరిసి దిట్టుదు చెట్లు దాం 4 జేర నతని 

ననుచు 'భూజను టు + నినుము గూడి 

యున్న యగ్ని కిం బెట్టు రా+కుండు నెట్లు, . 24 

ఉ. వయెడ చెంతయు౯ వినుతి + కెక్కినయట్టిబలంబునం దనూ 

ఛభాయము చేరి చేతం దము + జూలగ మించిన సాముజంబులకొ 

దీయుతే యడ్డకట్టుక్ "ని + తెచ్చి నరుల్ దమ “శిక్కిరింతలం 

జేయుట సల్ వె నైభ భవవి+ శేషము గాదె తలంచి చబూడలన్. లస్రర్ 

డ్ ఇమ్మెయి నాచరింపందగు + నీపని యాపని యి ట్లూనర్చ న్న జ 

ధ్య మృగు నన్నయు_క్రియె క+దా భువి నీతి యనంగం దద్వి వే 

కము మ 4 గానలరాదు ప్రర| తయిగాజయా 

A య! 256 

చో 



బా 

రిల కళా పూ క రుతు ము 

దేవుడై నరి త+చే వైవ నటు షు బలిమికంెకు + సీతిబలిమి లెస్స. 257 

ఆ, వినునృపాల "సంధి+విగహంబులు యాన, మాసనంబు చ్వ్యైధామ్మాశేయ మన. 

'దనర హడ్డుణములు + దగువేళ సలుప మే, లొసంస నసమయ। ప్ర యు_ క్షీ? గీడు, 
ఆ, ధరణి సామ 'ఖీద+ దానదండము లన, 

నాల్లు పాయము లని 4 నామములును 

లశుణములు చెప్ప + దక్షు లిందణు (పయో 

గాపయోగవిధులు + గలుగుటరుదు. . 259 

"అ. గోరయోవుపనికి + గొడ్డలియును దాన, సలువుపనికి. గోర+బలె నృపాల 
గురులఘు ఘువ్యవస్థ + యరయ నీచతురుసా య పయోగకరణ+ మనుచితంబు. 260 

* సరిగా టదన్రలాం+డారులకు నడవగా, సమవివక్షునియందు + సాముపిధియు 
మూలబలంబుెపెంస్రున దుర్ణయుం డయి, సేర్చుశా|తన్రునందు + భేదవిధియు , 

నెందును సంధిని + హితులబలంగంబు, చే నొస్పురినునందు + దానభిధియు 

సాధునిశ్చితపరా+జయు. డై విహీనబ, లుం డై నయరియందు + దండవిధియు 

తే, సలుపవలయు ధరాతలేశ్వరవరేణ్య 

me తయస్థాననృద్ధు లను తీ 

వర్షము 'నెజ్ంగి పంచాంవే ర్త రనముల. 

జీలీని నే _క్షితయంబున + వెలయనలయు. 261 
3 మం తీగోపనము న్కేవుబుటయు దీర్ణ చిం, తయు నిర రక వుంజిం+తయుం. |బసాద " 
విరహిత తము బుధా విజ్ఞానము శుభా ప్క యోగంబు విషయాను+ రాగ భరము 
ననృతంబు నాలస్య*+మును నా _స్తీకత్వంబు, నర్థ నరంబులందు న+నర్థమతియు 
దిర్ధ సూూతత్వంబు + దర్భ రోషంబు ని, దీ ర్ల తకార్యము అత ంపములపళు 

ఆ. భూమిపతికి దోమములు నివి పదునాల్లు, సీసం దెలిసి నెజయ + విడువవలయు. * 
గామరోషజంబు 4 క. మోాటీనట్టి స స్క “ప్పవ్యసనములందు? + దగుల వలదు. 9262 

క కాలిచినవారలజీతం, 4 బులు వేళలు దప్పకుండం 4 బూర్జ ముగా నీ 
వలయును వారల |పేవమము, బలము నృపాలునకు నెల్లపట్లను మిగులన్ .268 

ర్ వయెకట్టడ లవ్వర్కి "కాయాక ట్రడలు దప్ప + కధిపతి (పజలక 
నాయమునం [బోవవలయుం నృృపాయుతుః డై డై తస్కరాది+ భాధ లుడువుచున్. 

క్ర దంజార్లు ల దండింపమి, దండానర్హు లగువారి + దండించుట యా 
"రెండు కీ _రిదములు భ్రూ, మండలనాయకుల నిరయ+మగ్ను లం జేయున్ ,2685 
ఇవి యన్నియు నివుడు' (పసం గనశంబునం జెప్పంబడియెం 4 గాని సకలనీ 
తివిదుండ వీ వలఘువిధ, (పనర్తనము నీక కలదు + పార్థివముఖ్యా. 266 

ఆ. సకలదిగయంబు + సలివీనయటిము. అ NO న్ భ 
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స_ప్తమాశ్య్వాస ము. 908 
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వ కానున నీవును జని యానడువు నంకురితదర్పు ,లగుచు నెదుర్చ్పడం గడంగుగ' , 
డునుదొర తెక్క-డెక్క_డం గలరో వారి నుక్క_డంచి దిక్కుల న పతిహతంబు 

. లుగా భవత్ప్రతాపంబు నెఅవుట దగిన కార్యంబు 'దేవరయానతిచ్చినట్ల తద్గుచిత 

సమయం బిదియ యెొట్లంకేని నివు మధురలాలసకు సకలదిగ్లశాధీశ శుదాంత 

కావిసీమాళిమాణిక్యనిర్థితనూవుర సమర్పణంబు లీఘంబు సేయుటకుం |బతిన 

నట్టుట చెప్పుచున్న వాడను తాద్భశే మంజీగ ధారణకారణం బై నయానారీమణి 
యదృషస్ట్రంబు శీఘు)భావిఫలం బగుచు నిన్ను నట్టి పతినవట్టిం చెం దప్పదు దానన 
చేసి జయంబు నవశ్యలభ్యంబ యభినవ కౌముది పయోజనంబును దదానుషంగి 

కలం బగుచు నిద్దిరియుటు చెప్పవలద కావున సీతిచాతురీపూర్వకంబు దండే 

యా తసలువు మని యి ట్రనియె, 968 

చ. బలములు గొంత శాాతవుని+బల్మీ నఢంగిన వీమ్షట౯ ధనం 

బులపస ధండు వెచ్చములం + బొల్పలణేి పోయినయట్టవిమ్శటక 

గెలిచినగల్పు గల్బ యగు ౪ నీసతి భాగ్యము సార్గమే యగు౯ 

_ బలధనహోని యింత కడుం+ బాటిల కుండును సితిమైం జనన్ . 269 

శా. ఓ-రా'జేం్యద (పదథీణక మముగొ 4 యు క్తంబు కా 

3 

(తారంభం బటుగాన గెల్వు మును (పాచ్యావాచ్యపాశ్చాత్యులకా ; 

నిరాష్ట్రంబున 3 గానర్చుటకుం Wr డివ్వేళకు౯ 

సారోద్య గుండు మూగధుం డవుడు త+త్పంధాన మర్తం బగున్ , 970 

న. అని విన్నవించి. 971 

న ర న ప్రకా | 

స్తారోద్యత్స్పచి నైక మత్యకృతమం+ త ప్మకియానిర్టి ర్ 

థారారూఢితశ_క్రియుగ్యభృత రాజ్య శ్రీపరిభాజితా 

బార్గున్నా_ర్జిక శౌ విరాజిత సమః సతో ణిభ ఎత్చూజితా. . 979 

ఆ. బంధుర భేరీభూరిధ, ణంధణరనచలిత వలయ+నగభాతురజో 

బంధుత్వ పత్యుద్దమ; సంధువ్తదోః పతాప + శార్యకలాపా. 278 

- మూలినీ, గురుతరజయభాటీ+ ఘోటకసోముచంచ 

క్టురవుటదళి త మ్యైధూళిధూమ్య్యూఫలాయ 

త్పరనృపమశ కౌఘా ఛీ ధర్మ విధ్వంసితాఘా 

నరవినుతచరి తా + నారభూపాలపాత్తా,. ౧ 974 

గద్యము. ఇది నిఖలసూరిలో కాంగ్ కారతరంగితకవిత్వ వె భనవింగశియమరనార్వత 

_నూభవ సౌజన్య జేయసూరయనామభేయ। పణతం బె నక శాపూర్తోదయం బను 
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ఓం నమః కామేశ్వర రః 

కళాపూర్లోదయము. 
రుం 

అషస్టమాశ్వాసము 
ర 

ఇజకశాయలనినాతతాలలావాఖరార్తాండాదుంతోో 

ళా 

NE. లాకీ రిసతీసమ 
టీ! 2 

లాలన ఖేలనగుణాచ+లడ్డావీ.ణ్యా 

నీలితవుణ్యజయత్క_ర 

/ వాలా నంద్యాలకృష్థ్ణ+ వసు భాపాలా. 1 

ఆ. అవధరింవు మమ్మ హామాత్యవరుసీతి, సరణి విని కరంబు +సంతసిల్లి | 

యిద్ధ లేజుం జాన శేంద్రుం డిప్పటికిని మగధరాజు సంధి + దగున యనుచు. 2 

ఉ, పన హాతుకాలీక వ.+డంతరరాతిజయంబుక కల్సి యు౯ 

మానగుణంబు నా_ప్రతయు + మాటల నేరువు భెర్యముం బరా 

స్టానజనానురంజనను+దతుతయుక్ ఏన యూదతిసలా 

నూనవివేకముం గలన+యోన్నతు నంపెను రాయభారిగాన్. క్రీ 

సీ ఆకాయబారియు + న్మగసం| పేషిత్య జనులచే మగ భేశ్వ+రునివురోహి 
త్మ పధానాదులం + దగుసావమదానపి, వ _ర్తనంబున నిజువశులం జేస్లి 

యతిగారవపవే+శితుం డై జ సభాస్థలిం దద్విభుం (బశ్నో చితంబు గాల 

చేశ కాలాది ప రాశంసనముం (బక, శ్వరుమహిమత్వము౯- + జరుగ నడవి 

తే, దాన నెదిరికి మానంబు + దణుగకుండం గడును దద్దుణ స్తుతి జేసికలయనాది 
మజియుం గలనీతిపటిమునా+త త్మ్పపభునకు, నతసికిని జను సంధాన మమర జే. 

చ. అనుపమునితి ₹ 'ర్యనిథి + యంగమహీరమణుండు నర వ 

. ._రనమునం జాల యర్మతధన+ ధాన్య బల్మపముఖంబులందు చెం 

=. దును గాదలేక యుండం గడఊ్కదురములుం దనరాజజారినషకా 

ఖ్ 
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క. తనబలనాథుల కందఆు, కును జెప్పించెను గరంబు + కోరి (బయాణం 

బును వారలు నుత్చాహము దనరంగ జాటించి రవుడు + తమపాఖెములన్. 6 

న అంబుజమ్మితుం డంత నహ రాంబుధిం జేరంగం బోయె నాత్యబిం > 

బం బవు డంతకంతకు. |గ4మ| పభ వన్ని కటత్యతారత 

మ్యంబున సం క్రమించుతదు+దంచితమి దుమరాగ వీచి 

త్యంబులయబోలె ర_క్రిమము 4 తద్దయుం బూనంగ వేడి మానల్గన్. 7 

కాలకృషీవలుండు గడ4కం బరిణత్యరు ణాతపచ్చటా 
శొలిచయంబు గోోని సపెలూచం బన మోయుచు నున్చ_ వాడు గాం . 

బోలును గుప్పగా నన న+భోమణిమండల మంతకంతకుం 

జాల విశాల మై చరమ శె లము చేర్చున నొప్పు? జూడ్కి_కిన్ స 8 

ఊఉ. కాలకలాదుం డింతయును + గాంచనేణువు (ప్రత్యగాశ నాం 

(గా లెడు కోవిం గూర్చి కరణగంగం (బవర్షన ముందుజాళునా 

మేలిమిపూదడె నాం బాలువు + మోణె నినుం డది గాక యార్చం గీ 

లాలనిమజ్ఞ్జితం బయిన+లాగునం |గుంకేను బశ్చిమాంబుధిన్ . 9 

చ. వడిం దను బాఅలగాం దటము 4 వాసరకర్షకుచేతిభాను( డా 

'బెడిదవుదుండు మార్చి కడు + బేర్చుచు రోదసి పేరిపంటచే 
-.... నుడుగకం జాచ్చుే యనువనోద్ధతవా స్త్రి మొగంబునందు న్ా 

"ప్పెడుఘనబిందుబ్బృంద మనం + బెం పెసంగెం గడసంజ చూడ్కి_కిన్. 10 

య. కేశవుం డమ్విరాట్లనును + కృష్ణ సమాఖ్య వహింపం జేసెనో 
యీశుండు మూరు లెన్మిదియు + 'నేనికతోలునం గెప్పెనో సమ 
సాశలు గూడి వృ తదను+జాధిపభూమిక దాల్చనో యనం 

"బేశలతం దమఃపటలి + పేర్చి సమస్తము గప్పె నంతటన్, 11 

తే. నింగి "'యనియెడి ప త్తిచేనికిని రక్త 
బలియిడి రనంగ నెఅసంజ + తొలుత నమర. 

దటుచుగా దాన విజిసిన + మెజులం బ త్తి 

విళ్లు నాం జుక్క 'లెంతేయు + నుల్లసిల్లై. | క్రి 

చ. అరయంగ నూర్జ్వలోకము (హభైికమయం బయి సంశయంబుగా 

నరుదుగ నెంతయుం [బకట + మై యదిగో గగనంవురయాతచ , 

ప్పరమునువీ వజంబున వి+భాసిలుచున్న ది యంచు జూపజుల్ 
గరము కుతూహలంబుమెయి! 4 గన్ననంగాం దనఠాలెం దారకల్ , 18 

అయి సా అక్ ప నావా దు టవలు నిల టల య మెద ల కిలో నను షం 

q 
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దూర్చు చెలు పయ్యె నంత నఈదును దదీయ 

గజము నిలిపిరొ యన నుభా+కరుండు దోంచె. 14 

"తే*కాల మనుకువిందుండు చం (ది* కాపటఠిబు 

or 

“సేయ: బన్ని నమగ్గమొ+కో యనంగ 

నవమయూఖాళ గొనసాంగి + మిగుల నొపప్పె 

విభుం డమరె వానిగృహాభి త్తివివర మనల. 15 
1 'నెల్లమడుంగుగోక + విచ్చినరీతిం "బా, లారంబోనినట్రోయందముగను 

బిండిం జల్లినట్టు + పండు వెన్నెలలు గాయంగందొడలాం + జెలున మవుర సంత. 

+, కలయక లోకములందుం బర్వినతమః+ కాలుహ్యముం జందికా 

ఖ్యలసత్ప_త్త గుణ్యపకర్ష మున [బజ+యాళించుచుం దద్దయుం అ 

బాలు పొంబె౯ ద్విజ రాజముండలము పెంప్రల్ మోజు నొక్కాక్కచో . 
జలదం బుంజెను మూందమోంద భవదో+పషకియం బర్వంగన్ . 17 

క ట్రటు యామినిరమణు. 4 జేచల నెప్పటిలీలం జాలం జూ 

పట్టనిం జూచి [శ్రీనెలవు + పద్మినిం న్లైకొన కప్పు డక్కటా 
నట్టిగం దత్సియాళితతి 4 కై రవిణి౯ వెస చేశ రాజు చే = 

షట్టినవారు చేను లన+పల్కు_ యథార్థము చర్చ సేయయ౫న్. 18 
. కొనుండి వేవిరులన్న + గాన చేలనినుంజూడ్కమరు(డురువ్వెడువిరుః ల్విరివియనుచ్లు 
నివట్టిమాటల + కా వచ్చు టన్న న, క్షేము రా మిది వెల + యింద మనుచు 
నిపుడు మోయిష్ట్రంబు+లిం 'దెవ్వి యసన న్యాక వ్వీడాంచినగుచ్చ+కము లెయనుచు 
నివి చెల్ల కవి యమ్మె+డివిచాలుందలుండన్న , నెటుంగుదుమివుడంట+ మేముననుచు 
బెటివాని నొ లక తడి+పావడలను, బొదివిపెట్టినయవి దివం + బోవునటి 

లు వ 
ద టమాట 2 ఆధ అద ఇట్ యువజనులదం౦ © 4 కొవ్చీ నగుచుం బుస్పలావిక్ర లమ్మిర+ పువ్వు లనుడు, 

అట్రిసమయంబునం బట్టణంబునం గలదండనాయకు లందబుం దవుయయేలికజయ 

నభినవ కౌముదిమందిరంబున కరిగి యయ్యిగుకుంబోండితోడ నొకకవములవదన 
నీకు నెడయుడినవీశియసాధించుటకు దిగ్విజయం బొనర్చునంతవలస్స నేంటివేకు 
వ దత్సయాణం బని యెణింగించి మధురలాలస పాలికిం జని యాకంజనదన 

తో నిట్లనియె. 20 

(పయాణంబునకుం దగినసన్నాహంబున నాయ తపడుచుండిం క ళా పూరుండు 0. ల భాం 

“ ననూ స్రరంబుముణులకు, నె నిఖలదిగంతవిజయ+యా[త మొనర్పం 
గా నెల్లి మంచిదినసం బోనెలంతుక యనుచు జెవృ + యొగి నలిగించన్, 91 - తమతమయంగనల్ కరము + తత్సరతకా బిగియించుకౌలిళుల్ 
చు ఎ న్ తరి _ త 
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తవముక్ము మూననంబులను 4 ల్పుచు. వూటికి నెల్లవారు సం 

భ్ ౧మమున౦ దూర్పు చూడం గడు + ఛాసిలె నాంటి తీయామ మిక్కి_లిన్. 22 

'సమశకాంతిం జదలందో చనినీలి గవిసినునిడి మాయకు తుద నడ్డ+పడంగ విధూడు 
ల యు జ లో ఇహ ల ఇ ఈ శ _ వలసినప్పుడు దాసి + వాబ్బుటకె కట్టి నట్మావ్బములు దీ4గాూంశులతలు 

గా res ee 6౨ ౧ 

రతిరాజు సీరిహాచ్చ + రజసికాళికి నిడి యాుసకోకిల భటుం + డంకకోభ 
యతనిమో:ంద వసంత 4 మాడుక పవ్చుధూశ, చంద్రిక విరులు నతు తేసమితి 

. యారజనికాళి మెందేని + నరుగం దలంచు 

“శుక్ంని (వాల్పించుచున్న వాం + ఊమొ యిస్వు 
% 

డతడు తల నిడుకొము నొ +4 నంతకంతే న్ 

నోరి చందుండు పడమట + | వాలం జొచ్చే. . 9 

కే కోడి తపతప అక్కలు + గొట్టుకొనుూదు6 

గూయుకోమ ముప్పు మోతె హేకున యనియెశు 

కనమ గట్టి వభూమాన ధనము దోందు 

" నసమస్ రుం తప్పటం గొట్ట + యార్చె నన, 94 

er 

er 

జ 

. పారదబదసదుటిక+'పాకసపరీతు నొనంగ. జం దిశా 
ఢి యు 

ఖీరమునంచున౯ా సమయా సిద్దుణు సెట్లు ననంగం జాల నొ 
ప్పారెను వేగుచుక్క. యది + యంటినచోటు నువర్ణ మయ్యెనో _/ 
నా రమణీయ మైనయరు+ణద్యుతి తద్దయుం దూర్చు శోభిలెన్. 25 
హిమకరుం డప్పు డొప్పెం|బణయించి తుసావృతి నిడ్ల గార్హ్హ్యప 

త్యము క్రియ దశ్న్ణాగ్ని గతిం థీ దాల్సై sng డనూరుదీ వ్లిసొం 

పమరె సముల్లసద్ద్యుతియుఃతాహననీయము నా నెకొక్క-రో 

నుముకలబూది చిందినద+యో యనం జిల్లర చుక్క. లుండలగన్ , 96 

అంత. 97 

సమయవ్యతి కమ+శంకాససంరంభ, జా గదుద్ధితసర్వజనచయంబు 

రథ్య కేతనముఖ్య+రణ'కార్యఘట నాది, సంభ /మాకులసూత4 సంచయంబు 

ఫఘంటాకుఖా పము+ ఖద్విపసన్నా హ, భూరితరత్య రా+ధోరణంబు ప్రో 

పల్యయనఖలీన బం ధాదిసెంధన, కల్పనాలోలాశళిర+క| వజంబు 

త కదధ్యుపదం శాది+ వికయకర, భామినిహూంతి వావాట+భటకదంబ 

సమనలంబితభోజన*చాసలంబు, నగుదు న మేళం దనక నన్న గర నుంత. 28 

. ఫొందుగా నందళం+బులు పల్లకీలు దృ తతి నాయితము సేయు కై బికులును 

దగువాహానముల నం+తఃవుర కాంతల, నిడి దిసు వెవించు+ ెస్టడులును 
ఇ రీ. కాంంయిం నా కష మరం నకం? నద వయ్య నస ద్య ర దన ముందర పారు నగారా దమం అరు 
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oa 
° 

“ఆ, గరము సంభమింప థి భనతరమైనళ, త్క_లకలంబు లవుడు + పొలుప్ర మో జెః 

Es గైరవ పియాదయారంభఘూర్థ నూ, నార్ద్య వారవంబు + ననుకరించి, 24 

వీ, (స్టానసముచిత+* బహ్మమంతములభూ, గీర్యాణపం క్త లా+శీర్వదింప 

జయేజయచబేవ యక శే బబ్బంభణముతో, స వంది+వరులు చదువ 

వేతహాన్సులు పేళ్లు + వివరించి చూప సా, మంతభూనాథు లం+తంత (యొక్క. 

బట్టపేనుంగ్పుపె పెంఊపల్లకి లేజీని, దగ నాయితము చేసి * దండ' పెట్ట 

తే, జై తభేరీధణంధణశే బ్దమహి హమ్మ గరము ఘూర్జి ల్లె లై దిక్కులు థీ గక్కదలలగ 

లలితేగుణయు. క్షమగుశుభ+లనగ్న వేళ, దనదుభసనంబు'నెడ అెభూ, తలవిభుండు. 

క, ఇ_త్తెజంగున వెడలి యతం డు _త్తమకరి నెక్కి ది+యాత్సాహా హావిలా 

సో తంభనశకాహాళిక్కా తుత్తుంభధ్యనులు నార+ధులం గలంగింపన్ ఏక! 

చ, గురుతర శేతుధూతఫునకూటము * లై నమహారథంబులుం | 
జలదవనీధ ౭0 దముల+వాడ్చున నొ ప్పెడుసింధురంబులు౯ 

మరుదవమాననాచతురమన్ఫుట వేగము లైనవాజులు౯ ౪ 
వరభటసంచయంబు గొలు+వక్ వెడలెం బుర మాతం డంతటన్, వ్ 

వ. అప్పుడు. 88 
. మిళితభూగగనాంత+ములసందు విచ్చినం గాని పంచు బప్య పిండ కాంతి యనంగ 

దిశ తెన్ను చిడి పూర్వ+దిశ యని (బవా ని ల్పినయట్టి ముదలిటి, అెక్క_ యనగ 
నుదయాచలాధీశు+ను త్త తమతో టన, భాసిల్లు? సోాంబట్టు+పాగ యనం 
గగనాఖ్యపనసవృ, కు పకాండోపరి, భాజితం బగుపక్య+ ఫల మనంగ 

శై, దారకాభ చం దికా+ టీ రభోేజ 

నాంతమున. బూర్వసంధ్య య+న్కాంత వెలిచి 

లీల 'జేర్చినపనిండిప శ్లైర మనంగ. 

దరణి విశ్వంబు గాన్సించె + వరుసతోడ, 94 
వః ఇవ్విధంబున సూర్యోదయంబున సక లజనవునోరంజకం బగుచ్రు నుప్పుచున్న ౦త, 
చ. Ms MS గమ జాల నెప్పుచుకా 

వెలువడుసేనలుం బుఠమువీథులు సన ణిసౌధకోటిత్రోం 
బూలుపెసరాక౯ దినేశరుచి 4 పూగదగదగితాంబుసారిణీ 

విలసితస్రవ్వ్బీ తోపవన వీథులువోతె నురౌలిచూడి, కిన్ స్థ 86 
క్, అంతటం [బాకారచ్యా, రాంతము సమ్మర్ష ముసల 4 నత ౦ళౌయు 

ప్యంతులము గదా యనుచును, సంతసమునం. గడచిపోన్ర+జను లాడికొనన్, క్రి? 
వం ఇవ్విధంబునం (గముకక ౦ఠో త్ర _త్తీరవుర ద్యారంబు నిర్షమించి తద్భలంబులు నడుచు 

నప్పుడు. 
"జుర్రు 

er 



cin 

ed, * నొండొరుల కభిముఖమై మున 4 నుబ్బువారు: 

. మునువుగా నేగి యసిమిగ్+ ల్లైనలు వన్ని 

ప్ల మా శా స ము. 9209 

దాని నంతన కడచుర+థ్య నజంబు, వేగమునం చేసి 'రథికులు + చెజణసపడుచు.శ్రి9 " 
తురగ పచారమును గుం, జరమదము. బరస్పరాతి+శ యణాపగుణ 

స్ఫురణము నొదవ'నపంకము, నరజస్క_ము నగుచు మార్ష+మవు డింపొసలాన్ , 
ఫ జఖిలతోడిపె పె+న్చ ల్లెంబు లగవె చి, పట్టుచుం "బేరముల్ 4 jee 

మెటుంగులుమూహ్కుల4మిజుమిట్లు నొలుపంగం జీేకళశారులబయల్ +చిమునారు 

'బెడిదంవుటరిగాలు + బిజి (దిప్పుచ్చు వడి బిల్లుమిరములు + వై చువారు 

_పౌగనిండం దిగిచి న+ లైెస లకు బాళ్షైకో, వ పల్లటీల్ + దాంటువారు 

గడలు చాస్రుచు "టేకు పక +క య్యమునను 

చెలగి తమదొరలకు నింవు + సలువువారు 

నగుచు నీరభటుల్ మించి + రతిశయమున, 41 

\ 

(గోవ చెక్క. డక్క_డ నేమి 4+ “గావలసిన 

+ యట్టిభత్యుభ గోజ్యూ దుల+యవ్శుక మునం 

బూ బై 

al స (బాణముల నిల్సుకొనుం డింక + రాజులార 

దనియం జేసిరి వణిజులు 4 తద్బలముల. 42 

. వలనీనవోటనె నెల్ల నభివాంఛితవనుచయంబు గల్లుట౯్ 

లలనలు చారు సాంద్ర వర+ణంబుల నొ ప్పెడుపల్ల కలం బో 

గలుగుట నర్ధవంతులకుం + గట్టిన నానృవుదండయా[త యిం 

పలరలం జేసెం బట్టణము+నట్ల యనర్ల భభోేగహీతు క్ 48 

+ అలఘుబలపతాపయుతు. + డై యతః డమ్మెయి వచ్చుదండువా 

_ర్ల్వలు వినుచుం దద్యగదిశ + రాజులు గొందటు ము_క్షమార్లు (sy 

వలసలు పోవ్యనారు( దగూనవన్నువు లప్పనం బంవువారుం గ 
వలవినయంబుతొ. గొలుచు+ వారును నైరి యథోచితస్థితిన్, 44 

, అంతా 45 

స్ట సకల సౌభాగ్యల+కుణధన్య యెనట్టి, మధురలాలసకు న+త్యధిక పుణ్య 

విభవకు జగచేక+ఏరపత్నికి నంచె, లఖిలది్లోశ ధ+ రాధిపతుల 

పట్టవుదేవులు + భరియించుమాళిర, త్నములం 'జేయింపం ద న్నాథ్నుపతిన 
యేతదర్థంబు దం+ డెత్తి తానిదె యమ్మ హారాజు వచ్చె మి+యర్థములను 

యెదురుగా దగ దిష్టంబు 4 లిచ్చి యనివి 

యనుచు దనప, తికలు సత్వ+ దాతు డనిెపె 

+ నరపతుల కెలం నొందటు 4 నడచి గట. 46 
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చ, 

IN 

ఇ 

వ. 

జో త్తముండు చని పరాక్రమ, వృత్తిని మ_ల్రిలినగాడ విభుడు విడిసెన్. 47 
విడిసిన నల్లీ గాడప్పథి+వీతలనాథుండు (కోధద్ వుం క్. 

వచొడిదంవ్రలీలం 'బేర్చుఘున+ భీపణ సేనలతోం బురంబు. దొ 

వెడలి పర్శాకమిం చెం దన+వ్మిక్రమసంపద కేోహాటించి న 
ల్లడల నరాత్సిసెనికని, కాయము బిట్టు గలంగి పాజంగన్, 48 

= అట్టిసమయంబున గ శాపూర్ణుండు, 49 
+ తనదుగుడారముదాశను, గనుకని తలలంబడి వచ్చు+ఘననిజు సేనం 

గనుంగొని యోడకుం డోడకుం డనుచు౯ గాఢ విభుం డనికిినతిమునె యనుచున్. 

. కానుకలు గొనుచు నిటం బొడ, గాన వచ్చునె యటంచు గడు డెగం దనము 
నే నిందాంళం గటకట్క యీనెజీ దనకున్న నడ(తు 4 నిషుడ యనుచున్. 5] 

పరిసరవ ర్తులం గనుంగొని. త్ ర్ి 

శా, చేజిం బల్లనకట్టి కూడయ వెసం + చెం డంచు మ'క్వేనల౯ 

gr 

రా జొక్క_ండె కలంచి పోణగలండె తాం; (బాణంబుతో నంచు మ 
"తేజః పౌఢి గణింపం జె ట్రనుచు నే+దీయఃకృ పాణం బతి 

భాజిహ్టుద్యుతిగా నొరం దిగుచుచుం 4 (బన్ఫీతసంరంభుం డై. ర్కి 
* పటభవనంబు వెలువడి పగర కభిముఖంబుగా. జనుచుండ. ర్4 
* సాహిణి యంతం గూడ రభఃసంబున వచ్చె సమిద్దయుద్లస ద ళీ 

న్నాహముః జ్మితసత్త సజవాసత్త కృ తార్యమ ఘోటక పభా 
వోహము రోషభీమణవి+ పోవీతహేవీ.త భీవీ. తాహిత ళో 
వ్యూహము భూరిభూపణస+ముజ్జలదేహము నెక్క_నాహమున్, ర్ర్ 

. తెచ్చిన నెశ్కె నవ్యనుమతీధవుం డాతనిపూన్క్మి_ చూచి యు 
ద్య చ్చతురంగవాహినులు + దారు తదీయబలాధినాయకుల్' 
హాచ్చినశ “ర్యనసాహసస మృద్ద్లుల నొండొరు సాటి అేనికి౯ా | 
మె చ్య్కొనరింవుచుక౯్ వడి న+మి తబలంబులం దా(కి రంతటన్. 56 
అ తజిం దద్భలం బరిబజులౌఘుముల౯ నుటుమాడి వె చె నె | 
వ్వెళ్తుగం జుట్టు ముట్టుకొని + యీూఃకుల డొంశెనలం గటార జబ 
వత్తుల న_త్తలంబులను 4 7 దువుపక్కెరజోడు కాలు ౫ J 
ల్లుత్తుక డొక్క పక్క ఇవి + గా మ్మని యేర్చడ కుండునట్లుగన్. ర్? = ఈడితళ కి నంగజగ+తీశ్వర్వుసెనికు లట్ల చెండు'బెం 
డాడల నాత్మ _సెనిక చయంబు కకావిక అ కలంగి. య 
(్రడతం బాఆం జొచ్చుటయు + ఏశను గాఢ ధరాత లేశరుం 
re అన్ ఆట ప 



” 

అస్టమాశ్యాస ము. 911 
ల 

చ. కడు వడి మాజం దాం దొలుత4గా రథముక్ బజవించి ఘోరఫవుం 

బిడుగుల వోనితూంవు లరిశబ్బృందము పెం బరంగించె నాతసిం 

. గడచి తదీయ సేనలును 4 గమ నరాతులమోం౭ద సాహాసం 

బడరల 'జేపం జేర్చిగిచి+నట్లు సమ_స్తము నెక్క_-ము_త్త మై. 59 

క. అకఠినవుకో లలకు౯, గాక కలంగయుడి నాల్టు+గడలకు వి చ్చె౯ 

జీ కాకుపడు-చు నంగమ్కు హీకాంతునిసేన లెల్ల + నెంతయు భీతిన్, 60 

ఉ. ఆకరణి౯ గలంగి చను+ నట్టిబలంబును హాసభానురా 
లోకములం గనుంగొనుచు + లోకజన స్తుతుం డంగభ ర్త యు ఇ 

(గాకృతితో విపతీనిచయంబుపయిం గదలించె నశ్వముక్ 

ఛీకరలీల వాలు రుళి+వించుచు. గంపు వహించుచూడ్కి_.తోన్. 61 

చ, హయము నదల్సి ఛే యనుచు + నాజికి? దోలుట యొండు దోంచెన 

వ్యయరయశ క్రీ నంత మజీి + వచ్చిన త్రోవయు( బోయినట్టి తో 

వయు నొకటం గనంబడద + వాడలువాడలుగా నతం డసి 

(క్రియలను జక్క జేసిన హ+రిద్విర దారుల చేత. దక్కొ-(గన్. 62 

ఉ. ఇక్క_రణిం గడంగి యతం + డెంతయు మిక్కిలి నక్క_జంబుసే 

రుక్కునం జక్కు_ సేయం గడు + నోటమిమోహత శేప్నసైన్యముల్ 

(గక్కున విచ్చె ఫీప్రువెనకక౯ా మటుమానిసి లేక యమ్శంగాం 

జిక్కినమేశవోలె వగం + జెంది నిజాధివుం డొంటిం జిక్క_గన్ , 6కి 

శా, ఆచందంబున నొంటిం జిక్కిననిజ+త్యైధీశు సిశ్రీంచి యా 

(తాభ ౦గుం డనుదండనాయకుండు మా+ద్యద్ధోటకారోవాశి ం 

క్షూచాతుర్యధురంధరు: డగుచు ఖో స్తాఖడ్ది సం గామవి 

ద్యాచార్యుం డని (పస్తుతుల్ గనినవా 4 డత్యంత శ "ర్యంబునన్ 64 

క. తురగ్గారోసాణమును భీ, కరతరఖడ్లంబు నొప్పశ+గాం దిరిగి నిజే 

శ్వరునకు నడ్డం బై ని; ర్భృరరభసముతోడ నంగపతి శెదిరిం చెన్. ర్ 

సీ, (వేటున కను వై న+రీతిమైం దమువాగె, చన్న వెంబడిగ న+శ్వములు మెలంగ 

నొండొంటింగొట్టుచొ ఖం డాలుఖంగుఖం, గునందాంకి పెనుమిణు+గురులు (గ క్ర 

నాకచోటుసూవీ మేతొకచోటువడి (వేయు, పూవు లెచ్చరికలం+ బాల్టువ్రూవ 

నక్కు_వతక్కు_న + లెందు నించుక యు! గ, ట్ర్ నేర్చు బోక లీ4లన తనర్చ 

జే. వరుణరణకాతుకాకుల+స ర్లయువలి, జనకటాతునిరీమూను+సరణవశత 

నిద్దకౌతేయకద్యుతు + లినుమడింపం బోరి రప్పుడు వార లద్భుతము గాంగ. 

కం శే యా, తాభంగుని యాయుద్దము జూచి ము స + మె గాడమహీా 
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- “సీ, అమ్మహాయుద్ధంబు + నట్లు. ఘోరతం బవ, రిల గళాపూర్హుండు + త్మీవగతిని 
గడుచ్చితహ_స్తలా+ఘవముం జూవుచును ద, త్పౌ)ఢిలోపల నాత +రకుయందు 
నించు శేమబుట దోణవించి (వేటున కాస యిచ్చిన “వేయ వాం; డె _త్తీనట్టి 

'* బలుకేలు నారాతు. + బల్రంబు నశ్యంబు, నెనిమిదితునుక లె +యిలం బడంగ 

తే, చేసె నేటవాలుగ నొక్క+వేటునన గ, భీరరయేమున ననిభార 4+ బెడమరల్చి 
కలన వేటాబుతునియలు+గాల (వేయు, బిరుదురాతులవా రలు + బెండుపడలో, 

వ. అప్పు డాకాశంబున నుండి విలోకించునాకలోకనివాను లాక భాపూర్ధునిభుజశ' 
_క్తిక ర్యసాహసహ_స్తలాఘవంబులకు నద్భుతంబు నొ"ందుచుం దవులోన. 69 

ఈ. | వేటున కత్తినట్టిపతఏీరునిక త్తికి నుక్తుకొంట యె 
.. చ్చోటను గల్లినట్టిది యకోధనుం డీఘునుం డివ్విచ్శితదోః 

పాటవ మెంత నమెనెకొ 4+ వెరి నిజాయుధ మెత్తి వేసెందా 

(వే టిరునాల్డుతున్క_లుగ 4 [(వేయుచలంబు ఫలంబు నెందలన్.. 70 
వ. అని కొనియాడి రట్రిసమయంబున. 71 
క. సంగరశేళి నతం డీ భంగిని వివారింప గాడ పతివేనయుం చా న ల 

నుం గలగి పాజె ేగలుం దం గేళ్లుగం (దొక్కికొానుచుం 4+ దద్దయు ఫీతిన్.72 
వ, ఇవ్విధంబునం బలాయనంబు నొంది యతండు నిజపట్లణంబు సాచ్చెం గళాపూ 

ర్టుండును (బచండతరనింహనాదబంధురజయదుందుభిధణంధణఘో ప. భీవణం 
బగుసేనయుం దానును నతని చెనుకొని చని యతిరయంబునం బురంబు -వొరా 
నురువణించినం ద దతుకులు తమకపడుచు గవనులు మూయించి చందనంబులు 
ఫిరంగులు జబురుజంగులు. దుపాకులు మొదలై నసాధనంబుల మువరముతోం 
(గ్రమ్ణికొని కొమకొమ్మకు( బెక్కం డుగా నుక్కు_మిగిలి లెక్కకు నకు డగు 
చు వికమూటోసంబునం గోటబలునుకొనుటయుం గటనటద్భ కుటీవికటితము 
ఖుం డగుచు సత్వదాత్తుం డనుక శాపూముని పగ్లడ దమమొగ్గరంబు న్వాలిక 
మెజయ లగ్లలకు డ్వతించిన తేదుగతకుం గాక చీకాకుపడు! పజలగజి బిజు లా 
లింవ్రచు గాడపతి వివిధొపాయనవురస్పరంబుగాం బురంబు వెడలి యాకళాపూ 
ర్టమహారాజుం గని కొలిచి యతనిదయ వడసె నివ్యిధంబున దురా రదోర్వీర్య 
భవగర్వంబున నాయుర్వీవల్ల భుండు నవ్వుల నడచి గడునుందనంబునం దనకు” 

వ 
మెం ఉొడ్డనయొడ్డనిమై బలంబుల విడియిం౫ నప్పుడు, ఇ 7 

క చతురంగబలోన్న తి సం, భృతగర్వత సెదమురుపొంజుం4 బా నతం డు | 
ద్ధతవరరసావిన్ఫూ, ర్జిత మగురణ ముప్పూ డుభయ4 సేనల కయ్యెన్ 3 74 

న, అంత. 
75 ఖు దుమున- గాంతశేప్రు నడి 4 దుర్షమర_క్తముచే నడంగ ద 

దల ఇలలో ద వా లోటు టె 



అష్ట మా శ్వాస ము. రీ] క్ర 

ధవ్యునం గొంత సేవు నది 4+ తద్విపయారిహతిం దొలంగ గ 

ర్వమ్గున( గొంత నేవు వరు+వాసి గణింపంగం బోర న మ్మ్లొనల్ . 76 
ల దడా ఆయ లో ౧X జభ జ్ అట్లియెడ౯ సమ్మ గబిలుం + డంగవిభుండు చరన్మహోదది నాం గ 

బ ట్టగుచుం గడుక్ మెఅయు?పట్టవు కేనులస నెక్కి. మిక్కి.లి౯ 

'బెట్టిదవుంగడంకం గకిబృందముతో బలనాయకుల్ దనుం 
జుట్టును గొల్చి రాం దనరుఖచు౯ నడిచెం బతిపత.సేనయై. 77 

అప్పు జెదిర్పి యుత్క_లధ+ రాధిను నాజ్ఞను దద్ద జేం దముల్ 

చెప్ప నశక్య మైనమదజృంభణలిల దలిర్బం బోలె నే 
ర్పొస్పంగ శా|తవట్వ్టీరద్యయూధముతోడను జూడ మెట్టివో 
నెప్పుడు నిట్టి బెట్టిదన్రు+శునుగుపో రని మెచ్చి చూపబుల్, 7g 

. _ఎడనెడ వడిం గూడి + నుడిరీలిం దిరుగూచుం దలపడి దర్పంబు + బెలువునవియు 
"ననుపన్మ కొక్కింత+ చని మయొక్క_టొక్క-టి, దంతముల్ భేదిల్లం + దాశునవియు 

నడవాయసీక' బలిని నంట6 గదుముచు, న ట్ర్ వడిం (దోవులాడునవియు 
"మావంతు లన్యోన్య+మథితు లై కూలినం బూంవు దప్పకోయల్క_4బోరు నవియు 

తే. నగుచు నను డగ జేర్యద్రంబు థీ లతిశయిల్లె 

దంత ఘట్టననిష్టుర+ ఛ్యానములను 
జటులఘంటాఘణంఘణః+శ బ్దములను 

౫ రినఘీంకారములను ద క్షటము లదర, 79 

1. ఆవేళ నంగవిభుదం, తావళమును వడిని దిరిగి + తాశినం |బతిదం 

తావళము లెల్ల చేలికిలు మావంతులు |గిందు గాల + మహిమైం (దెశ్లెన్. 80 
అవును నిజగ జేర్యదంబు న ల్తెజువిం బఅవీ నురువించుకముకకంఠళో త్తరవురాధీళుని 

యాటోపపిజ్బంభణంబునం గలంగం బడునిజ్ఞసెన్యంబు వారింవుచు ఘోరా 

కారం _బెనవారణంబు నారోహణంబు చేసి యుత్క- శాధిశ్యరుం డక్కడిందిపఏ 

రుని వూర్కొని యక్క_జం బై నమ్మిక మంబు నెబపె నట్టిసమయంబున, 81 

slr. . 

బె 

ఈ 

ము. సమవృ త్తి౯ జనసత్త (ముల్ నెజివుచుక్ + సవ్యాపసవ్య కమా 
భ్రమణం బొప్పం దటాలునం దలపడుం + బల్యాజు శుండా పకాం 

డము లొండొంటిం 'బెనంగి ఘీంకృతిముస* నాదంబు రోధథోంతరా . 

భము ఘూర్టిల్లంగం జేయు నమ్మదకరుల్ + సంరంభఘోూరంబు లై. 89 

వ. ల్రతేఅింగున నత్యంత ఘోరంబుగా నవా్రరణంబు లవారణీయసారంబు త పో 

రుచుండ నంతటం గ భాపూర్హుండు. రికి 

ఎడ నెడం దడంబడు-నో నడి గుడియెడమలం దిరుగునేను+గులు వీజుందులు నే ట్ 
వెత 



914 కళాపూర్థోదయము 

Ea ఉబుకుచునె క ఠినముస్టిక్, నెజ్ చెడ నడిఏంవు శ్చెడిచి + నిజభుజముల నే 

_డెణ మెొఅయ వానిసంధులు, విజునున వెనుకకు గుదించి + పెఆేకే ల్ప స్పైన్ ( 

కూ వెండియు న ట్రిటు గదలక, యుండ నతం డతులబలరయోదతిమహానీ 

యుం డగుచు వాసి. దద్వె; దండము నడికట్టు తాళ్ళ + దగ బంధించెన్. 86 

ఉ. ఎంతయు వికమం బలర 4+ ని ట్రరివీరునిం గట్టివై చి తా 

నంతట వాని వానిమద+హా సిని జెంగున దాటి మిక్కి_లి౯" 

వింతగ నంతరాళమున 4 + నెవ్వడిం గమ్తణే వాలె నప్పు డా 

దంతి నెదిర్చి పాజుతనదంతిపయిక రణసమ్ముఖంబుగన్ 87 

"జే, అంత నొకబం డకోలచే 4 నహితుకరిని 

విటీగి పాటం బొడిచి పో+విడక మగుడి | 
(తిప్పుకొని తెచ్చి తత్కు.భ+ దేశ పొర ( న 
ములు చుటుకు ముట్ట నేయుచు + బలము లులుక. je 88 

య, Cae డ నుత్య_ళన్న పాలకు నెమ్హయిః బటి కే ట్ర్ తెచ్చి సం 

(హీణుని జేసి తా విడిచె + నెన్నండు నిట్లు సమాసయుద్లపా 
రీణులతోడ నింక నెది+రింపకుమో యని బుద్ధి ౫ సెవ్సీ క 

ల్యాణగుణాథ్యుం డంగవను+ ధాధివుం డీవ్పితరత్న హారి ర యె, 89 

వ, ఇవ్విధంబున నిరర్షళవిజయన్ఫురణంబున భఛాసిల్లునానుముఖాస త్తి తినందనుండ్డు 
తనకు నంతటం గలింద దవిళ చోళపాండ్యాదిభూపతులు తమయంతనే వశవర్తు 
లగుచు నానావిధోపాయనంబులతోడ నెదుర్కొనుచు ననుప దత్నీణసమ్ముద 
తోరంబు నకుం జని జశేరళమహీపాలునిమోంద విడిసిన నతండు. 90 

క, శూరత పాటించి చమూ, వారంబులుం జాను నతని 4 వడి మార్కొనియె౯ 
ఛేరీభూరిధ్వానమ, వోరభటిజితాబ్టిఘుమఘు+మారవుం డగుచున్. 91 

ఉ. అత్త తటి రెండుసేనలు రఈకయంబున చారసిఆం గడంక మై ల 
ను  త్తరదశ్నీణార్హ వము + లొండొకటకొ వడిం చాగెనో యనం 
ద _త్తరళత్వది_ ప్ప పత ద+నర్చున వేంధనవహ్ని యో యనక 
నెత్తురు వొల్చె నంతమును + నింగికిం బర్వల ధూ లిథూమముల్.. ర్ల 

వ. అందు నపుడు. | 9g 
లయవిచాత్తి. తనదుసకలాయుధము+లును బరునివేతం 'దుని+సినను బారివోనిమగ, 
తనము గడ్ముప్వాప్రైతనర నది వేడ్క నహి4+తునకు చెదుశేగి నిజ తనునుశరముల్ 
వెరికికొనుచు బలుమూర్న౯ా, మునుంగసుచుం దదీయ మగు+తనువు [పథమంబు 

'గురు+తునం బూడుచువీరవరుం + గని తదుపభోగం, బునకుం గనుకను వన క 
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లయవిభాతి. సరయశరవృ్టి కదు, రరుగుట్లకు విఘ్న 'మని + యరసి తన బెట్టిదవు 4 
టరి౫ ఘన శేర్య, స్థిరత నటు వైచి నెజ+ బరుదువముగం డొక్క_రుడు + సరభసగ 
తిన్ఫురణః + బరు. దునువుటోంగా, నురమున సిమగ్నముగ౦ + బరణగినపరా 

ధము + చరమని ఖవీంఛ మవ సరనియమలంఘి, త్వరిత పరిరం భవిధి+ గరిమనలవిన 

నురత+తరుణిజవభిన్న కచ+భర మన నెసె ప్పెన్ 95 
న వడియుకరిహూ_స్తమును 4 బిడికిట నె [కిందిటికి + నడిచి యది మెట్టుకొ 

+ వడిం జవచివ౯' శం,  డడుగు లెదురుక్కి_ యొక బెడిదవుభటుండు తన యెడ 
మచెయి కుంభతటి + నిడి తదుపరిస్థుం, బాశుచుచును బోటువడి + కడు దల 

నాత్మ గర 4 మిడిసీది కుచస్థలిని + గడుం గదిసి వేల్పుం, బడంతి గనుపట్టంగను + 
_ జడిసి యివు జే నెచటుం + బాడిచితిను దీని. దొడిశబడ ననుచు పజ్జక.. 96 

స "మావంతుగర్భంవు+మా టం గోవించి తే ; సృదహస్తి కొక్క ఛా + తెదురు నిలిచి 

సమకట్టుజల్లుల + నమర నిజో త్తమూ, శ్వమును ఛే యన నది+ చమరమృగముం 
గినిసి కరంబ్బుపై+కిని దాలు గొనియెడు, గతిం జెకళింప నా+తణమునందు 

నత(డు వై.చినఘునాఃయతశళూలమహితుమూ, ర్గము గాడిదంతివ+త్షుమున వెడలె 

తే. నాతం జెదు రొడ్డినట్టిళూ+లాయుధమున 
హారియురము గాడి యాకాతు + శిరముడకి 

వెడలె నాశ స్ర్రకీలితఈద్విపతుర 0౫ 

ఏీరతనునులదొంతర + వెజం గొనగ్చె. 97 
= ఇత్తెఅంగున నత్యంత కార్య సాహసంబుల 'దేహంబులు సరకుగొనక యిరువాగు 

ను ఘోరంబుగాం బోరుచుండం గేరళభూరమణుండుక ళాపూర్జుకడకు రాయా 
రిం బసిచి యావృథాబలక్షయంబువలన నయ్యెడుఫలం బెద్ది మనమిద్దఅము ను 

దించుకొని కటారుల నెక్క_టిక య్యంబు గావింవుచు శ" ర్యంబుకొలంది నెజువు 

ద మస చెప్పించిన నాతం డట్ట కాని మని యియ్యకొనియె నంత నుభయబలం 

బులపోరు వారించి. 98 

. భూరిధృతి౯ బసిండిజల+ పోతకటారు గొరళ్లు పూని య 

ప్వీరవరుల్ మిథోవితత+ ఏరరసో[ గకటాత భావగం 

భీరతం బల్లటీల్ గానుచుం + బేచము వాజుచు నింత నంతనుం 

జేరుచు నంది వాంవులను + జిముక టా ర్లటు పాజం దట్టుచున్, 99 

న. (పిదులని కౌర్యసంపదలః + బెట్టినదండలు (దివ్వశే కేడుం 
గదుముచు హుంకరిఠంవుచును + ౫ దువుం వావుచు నట్ల యిట్ల యెం 
నె యిగె యంచు దపంకొనూ ఈ మంగను దనుక లి ఇషం గను? ఇకా 

" శ! 



916 కళా పూర్ణోదయము 

చ బిరుదుకటారికాందు పర+భీకరసత్తు (లు వార లిద్దజుం 
బరుసందనంబు నేర్పు నెజ+బంటుతనంబు నెకళ్లి క్ర శ్లకుక౯ా 

2 సరియగు చున్కి కోర్సు మని + సంధిలురోవకటాశతు ఏీతుణా 
స్ఫురణ కటార్తమై నడర( + జూ పజ లోహితశ౦క నొందలోన్. 101 

క, ఒకని నుకించుకయును జో, కక యుం జెం గటారిమొనలు 4 కోడు బెట్టు వడిక౯ 

నెక బక లుగ బోట్టాడుచు, వికసి లైడునాక డింది నీరులయందున్ స 102 

క. అంతం గళాపూర్ణుడు గడు, వింతగ నతిచి త్రవా_స్త వేగతం బరభూ 
కాంతు దడంబఆజచి పొడిచె నొ, కింత చెర గటారిమొన న+ నేక స్థలముల్ . 

వ, అప్పుడు తత్సతిపీకుండు. ఇ 104 

క, ఆనేర్చునకును జంప గా నొల్లమికిని మనంబు + గడు వెఅిగుపడుక్ 

దా నతనిపాదయుగళికి, నానతు. డయ్యాను గటారి + యటు వైచి వెసన్.105 

వ. ఇట్లానతుం డై కరకమలంబులు మొగిడ్చి యూమహోనుభావా 'నీవు రాజమా 
(తుండ వే దివ్యవురుషుండవు గాక యే నాంధదేశ ౦బున నుండి వచ్చినయొక్క_ 
యత్యంతచాతురీధురంధరుం జై నక టారిసాధనకానివలన ననేకకాలం బభ నించి | 

పేరుగలబిరుదుమాప్లిల( బెక్కండ జయించి యెక్క_డను ముక్క_పోనిమాను 
పుంబున ననూనగర్వుండ నగుచునికిం జేసి నిన్ను నిట్టిపోరునకుం బిలిచితి న న్న 
ట్ర పరిభవించుట యత్యద్భుతంబు గాదె యని కొసియాడి యమ్మధురలాలసాధ 

మణు సపరివారంబుగా నిజవురంబునకు (బార్థించి తోడుకొనిపోయి మాపాూూ 
పచారంబులం బూజించి యతని కభిమతంబు _లెనతనదుశు చాంతకాంతలళి రో 
రత్వంబులు సమర్పించి (పణయపూర్వకంబుగా నని పె నవు డంగాధిపతి యత 
నివలన మృగం! దవాహనానిలయం బున్న చోటు విని యచ్చటి కరిగి యమ 
హోచేవిని సేవించి తద్భననవలభు లరసి తనపూర్వజన్మంబువీశియం గని వుచ్చు ' 
కౌ యత్యంతసంతుష్టుం డగుచు నంత ను_త్త రాభిముఖంబుగా యూత గా 
వించె. 106 

తే, అప్ప డాచుట్టుపట్ల ధ+రాధిపతులు | 
తనకు నిష్టంబు లై నరత్న ముల నిచ్చి లీ 
కొలచి యనుప నాభూపతి 4 ఘూర్ద రేశు 
మై నడచె వాని. 'ర్యద+ర్పంబు వినుచు.. 107 

క. అతడును దద్యాార్తలు విని యతిభీపణ మైనయట్టి, యాత, ధ్యజినీ 
తతిత్రోడ వచ్చి తాం, (బతిప్రునిదిశలు ధూళ+పటలము (మింగన్. 108 

ఉత్సాహ, అబ్బలంబు లొక్క_టొకటి 4+ నట్లు గవియునార్సు లా 
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నిబ్బరంసుటార్భ టిని జనించే నంత నెల్లచో 

డబ్బు డుబ్బు ఖంగుఖుంగు + ఠంగుకంగు మ్ నుల్. 109 

*' అప్పు డుప్పతిల్లుధూమంబువొప్పు నుక్చాడించుచు రోధోంతరాళంబు నాజి 
దించుధరాపరాగంబువలనను ధఢధింథీంకృతం 'బెనయుభయబలంబులు దమతమ 
యేలికలబిరుదు లుగ్గడించుటలక తన నాత్మ పరసెనికవి'వేకంబు లొెకానొక భంగి 

ని సంఘటిల్లం బోరు-వో ఖంగుఖంగున నెండొంటి. దాశుచుం దడంబడుబెడి 

దంవుటడిదంబుల 'వెడలుమిడుణజులవలనను నాటోపంబు లైనయీంయెపోటు 
చేత గాటంవుంబెల్లునం జిల్లుచిల్లున వెళ్లునుల్క_లజ్యాలామాలికల నాభీలంబు ల 
గుధారాళర_కృపూటరోద్దమంబులవలన నుభయ సేనానాయక పతాష పాదుర్భా 

__ వసిర్శ రార్భటీశంక బంకురింప చిరుదకాహళశంఖ ేరీపటహర టితపటిమంబును 
న (బతిఛభటార్భటీపటుత్వవిఘట్టన సమయ సముదితర సత్వర విసృత్వరనింహ నాదంబు 
లును మాదచండిమోద్దండ వేదండమండలాఖండఘీం కార ఘోషంబులును భీషణ 
హాయ హేనీ.తంబులును నఖర ్ వమౌర్వీనిర్విరామటంకార నిస్ప గనంబులును వికస్య 

; రస్యందనబృంద నేమిశ బంబులును నంబరంబు వగుల్స నం దుండ జడిసి పుడమికి 
డిగిననివిడంప్రజలదసముడయంబులపగిడిం బ్రాదలువుదగజంబులవుదభారావ 

ర్భ ౧బులకుం దగినయందంబున నిం దగోపబృందసం బేహకందళనికరంబు లగుచు 
మాంసశకలంబులు గానువింప నంతకంతకు నెంతయు నధీకంబు లగు కోధంబు 

లతోడ యోధవీరులు చేరి ఘూరాసిధారలం జక్క_డంచినం గటుక్క_నం చెగి 

బిట్టుమిట్టించిపడుధ వళోస్ట్రప భ్యూమితమస్తకసోమంబులభంగులు సంగ్రామరంగాం 
బరీషాభీలకాల రా తిభర్ణ థ్రమూనసముజ్జిహానలాజూనుకారంబునం బరిఢవిల్ల నుర 
స్థ ఎలంబులు నజికుక అకుటలుగులకతన వెనుక కొరుగు నె మేటిబలుముగల పథ 

మకత.ణాకృష్ణనిష్టుర ధనుర్వలయనిస్థ్య్యూతంబు లగుళర్మ వాతంబులు వెడవెడ 

నార్పుపగజమొగముల. (బవేశించి మడతలవెడలుచు సముత్క_టతాత్మా_లి 

కరోపోొధిక్ళకర్క_ శామందసందష్టవుంఖమూలంబు లై చిక్కియుం జిక్కువడక 
యక్క_జవుజవభరంబున నరంబులతోడం జెకలించుకొని యెగయ విగళితచికు 
ఠంబు లగుశిరంబులు గగన౦వుంజప్పరంబునకుం జల్లులు ఫుల్లార విందంబులు 

పూవుదండలు నై యొకవిచి తపుసాౌంవు సంపాదింవుచు మృత్యు బేవతామహోో 

తాహసన్నాహాంబు దలంవీంప నకంవిత శ 'ర్యసాహససముద టు లగుభటులు 

ను చెసలం బొదివి శకదననివుణత నెజప నిలున్ఫ్సనన యనున్సులు విడిచి నిరంతరని 

మూర శాతశ _కితోమర్మపముఖశ _స్త్ర చరమభాగాలంకరణదారువీంఛమాల్యాది 
విలసితంబు ల యధోభాగంబులం గెంబట్టుపజవు మెజువు నెజవుపలలపంకిలరుధి 
ఫర అగ్ర ఆయ లు ఇన రగ ర ర రొ సర అదు అలు ఆద అదం సోరీ కల రాం 4 నాం అదం ర బాదాం అదా రాణ రొ టం ON 



218 కళాపూర్థ్ణోదయము 

నం గానువీంచునేనుంగులమోంద  శిఖరంబులచాడ్సునం గనకమయికిరీటక వచ 

భారణాధోరణశ రీరంబులు రాజిల్ల విదారితానేకచ|కంబు లగుచు నుకకడ నొ 

లీ రేగిల్లినం (చెఖినయరదంబులయితరచ కంబులు కృష్ణాముఖశిలీము ఖకృ_త్తనే 

మిఘట్ర్రనంబులబిలునున నిరునులకొనల బిజదిజం దిరుగుచు నిపతిత రథంబులు 

భూరితరపీరర సా వేశంబున వై రివీర వాత పాత నార్గంబు చ కాయుధంబులు ది 
ప్పెడినో యనుతలంవు సంపాదింపం బెంవు మాజుచు నొప్పు తిప్పుడు వడువునం 

బరిఢవిలుచు నుండం దొండంబు లెత్తి తిరుగుగండ్రకరణి నురువడిం డిరుగుచు 

నుండాంటిం దా(కుకరులపరిసర| పదేశ ంబునం దొట్టువ గ్గ టి పొల్లుతో డియాఢ 

కికణరానులుంబో ల గానుకించురుధిరపలలక రంభితాసోక కీక సతీశకూాటంబుబ 

చేర్పున ఛూర్చంబులనేర్పున "నేర్పరింవుచు సంపతితస పాణ సావమజవిధదూయమా 

నకర్ణ వ్యాపారంబులు దీవింప సం గామాభూమి యుద్దామరకా| దభీభత్స భయానక 

హేతు వగుచు నుద్ద్యోతించె నట్టిసమయంబున నుముఖాస _త్తివుత్తు్రంండు. 110 

సరిపడ బోరుచుండ నటు + సైన్యము నేమియు మాజనీనియా 
యరిబలముం గనుంనొనుచు 4 నల్లం గనుంగవ కెంపు పూన ని 

మఘ్రరగుణటం క్రియానినద+ శుంభదిష్య పకర్మపవర్ష ణో 
ద్దురుం డయి తదృలంబుపయి6 4 దోలె రథంబు కడు౯ొ రయంబునన్. 11] 

ఫఘూర్టరభూనింపాలుండును + (గోధము మోజు నానృపాలు న 
త్యూర్జిత భాణవృష్టి, కడు 4 నుగతం గప్పుచుం దాంకి తత్పరి 

స్ఫూర్జితసాయకంబుల ని+షూదితసూతుండు భగ్న కేతు(డు౯ 
ని త బాహుశె"ర్యుండు వ+నిర్ణత్మథె ర్యుండు నయ్యెం జెచ్చెరన్ : 112 

* కొట్లు దలంకి యతని 4 క్చ్చె నాల్ఫీయశు, ద్దాంత కామినీశి+ రోవతంన 

మణు లతండు నతని + మన్నించి యవ్వల, నరి౫ విజయవా ర + లతికళయిల. 
ఎలి ౧౧ 

+ అ౭తటం గానుకల్ గొనుచు + నానృపతిం. గురుకాదిదేశభూ గా 
' కాంతులు వచ్చి కొల్ప్సిరి జ+గత్సరిరక్ను యొనర్చ రుకి ణ్తీ 

తే. 

కాంతుండు శౌరి చన్న వెనుక౯ వటి దతత నీవ యొవం రీం 
డింతయు నొప్పుసద్దుణసమృద్ధుల నీ కని సన్ను తించుచున్. 114" 
ఆరాజతిలకుండుక౯్ 4 ద్వార కానగ రంబు విపధి ముంచుటమున్న + విన్న వాండు 
గావున వారిత+త్క_థ లాదరంబున, నడుగుచు యదునింహు + నంబుజాతయ్సుం 
దనపూర్వజన గాం ధర్వవిద్యాగురుం, గనుగొనునట్టిభా+గ్యంబు దనకు 
దొరకమి కాత్మ యందునుజాల వగచుచు, నాత్సుక్య మున దత్పు+ రాంతిక్రమున 
కరిగి దండ పణామంబు + లాచరించి వరుస వమూళవబర్శర+ దరణిపతుల 

ళ్ 



ణ్శి 

ప్తనూ Ws 919 
న్నా 

“వా, ఆవా _ర్వల్ దవుదవ్వుల౯ వినుచు సయూళగాదికేమానాయకుల్ 

-వేవేగల వినయంబుతోడ నిజత+సీ న్య్విమౌాళిర త్నాదినా 

"నావను వజ మంవనం బనిమె స+న్తానంబు చేయ౯ హిమ న 

(గావాంతంబుగ నేగి తోం దిరిగ నారా జంతటం దూర్పుగాన్, 116 
లయ గాహి, ఆతనిమహాజయవి+ భూతిపసమించు నవి+గీతరణ కేళిపటి మూలిశయగ 

గి 

ర్య, శేతునకు నా కితండు + వో తగినజోడు వను థధాతలమునం దనుచుం + గా 
తుకముతో. (బా గోతి పవురాధివుం డఊభీతి నెదు వేగి ఫఘనహేతినికురుం 

బనణి, కేతనసముద్య, న్నూ తనగభ స్పిపర్మిపీతకకుబంతరము లై + తనకు దాణ 
అణఅచ+మూతతులు గొల్వ న్. 117 

* నెరిచమూసమూహాము లవారణ నన్నియు నప్పు డాతని౯. 

"సఘోరతం జుట్టు ముట్టుకొని + కో యన నాచ్చెను దోన యద్భుత 

స్ఫారత శార్భటిం విరుదుుసంకులు చారలు బూర గొమ్ములుం 

భేరులుం దమ్శటంబులును + భీపణవృ త్తి తిని బిట్టు (మోయలోన్ , 118 

. బెడిదవుభంగి దద్ధ పనుల పెంపు నడంవుచు “సంత్ నెంతయు౯ 

వడి దనరాశి నంగపిన నాథుగుణక్యణనంబు దాని. దా 

మడవులు | దొక్కు_చు౯ విశిఖ+4మండలి 'వెన్కెనియెక్ గరంబు బ 

ల్విడిని సమ_స్తదిజ్న నులవీనుల మేనుల నుక్కు_ దక్కన్, 119 
న అట్టిస మయంబున. 120 

అకనివింట వెడలనమ్తుల వేగవై, చితి యేమి సె సెప్పు + సేవలసిన 

మురువు బిరును కోవి4 4 ముట్టించిన తెటంగు, చెజువుకట్ట తెగిన బిజును దో 

* దొనపయిం బాయ శెప్పుడును 4 దూవు అెడల్పుచునున్న రీతిం దాం 

జనువుర చేర్పునం చెవుడు + జారక య మరింబోని యున్న ణా 

డ్చున |శవణాంతసీమ నెప్ర+డు౯ వలయీాకృతణాప మై నశిం 
చినగతిం దోంచెం దత్కరము. + జి తరయంబున బెక్కురూవు లై. 199 

. ఇ_త్తెాణంగున నప్పార్థివ్ త్త తముం డత్యంతచి త్రం బై నధనుర్విద్య నేర్పు నిర్వహిం 

చిన నుదంచితంబు 9 నబాణపరంపరలచేత నరాతిసె “సైన్యంబులందుం జిందజవం 

దణ లగునరదంబును ఏ జినిగినశేతువులును జీకాకు పడురథికులును జదినినసా 

రథులును (దుంగినయేనుంగులును దునిసి పడినమావంతులును దుత్తుము కైన 

యంకుశంబులును దునుక _లెనపరిసోమంబులును బొలిసినయశ్యంబులును బ బూ 

రలెడిళాతులును బొడ వడంగినపల్లంబులును బొడిపొడి యైనపక్కెరలును 

నుజుము లైనపదాతులును నులిసినకంకటంబులును నుసి యొనకై దువులును 

ఎ మమా బె నయదెౌలును చెగి పడినయాభరణంబులును చెరలి పాజుర 
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నమ్మణి _స్తంభనరదనునియమందవి క మంబున నుక్కు దక్కు_రిను నేనాంగంబుల 

ps గనుంగొని యతనిబలంబులు జయో త్నాహాదుూరా రంజు లై యురువ 

ణి 

ab, 

ంచె నమ్మడం గలంగి పాజునిజబలంబుల నిలువరించుచు. (చాద్ద్యోతిపాధ్య 

ముండు రోవకపాయితాతుం డగుచు నక్షయం బై నతనవి క మో క్పేకంబునం 

బరానీకంబులు కాందిలీకంబు లె చీకాకు పడ భీకరంబునం దనరథంబు కళొ 

పూర్తునిదిక్కునం బఅవీంచిన నతని దలకడచి తల్సి)యసఖుండు చండబాహుం' 

డనువాయ వాడి మిగిలి యాయంగపతితోడం దలపడియె నవు డయ్యిద్ద అకుం 

దద్దయుం| బొద్దు మహాయుద్దంబు _పవర్తిల్లె నందు.  ““ 128 
లు D ధి ——0౧ 

. వార లతిచ్మితశ రలాఘ+వంబు పేర్చి ' 

"చర్చి యొండొరుపయి చేయం + చింజవ్లీంజ 

గలుచుకొని పాజుతూవు లొక్కటియ వ్రూలెం 
గానువించుచుం. దలవించెం + గడలపోరు. 124 

నీ 

. అనయముం గరలాఘవ మి, ట్రానరంగ. నేయుచుం బర|హయు_కృము లెల్లం - 

దునుముచుం బోర దదంతర్క, మున గుప్పలు వడియె బాణ ములశ కలంబుల్ . 
. అట్టిసమయంబున మధురలాఆసావల్ల భు. డెల్లవిధంబులం | దుళ్లుచు6 దనకు నె 

దిరించి కడు దడవ్రగాం బోరుచున్నయవై (రివీరు బవరంబునకు వెజుం గందుచు 

నతని గల్బు ెట్లోకో యని తలంవు వొడమ ధనుర్ధరుం డైనస్వథావసిద్ధుం ద" 
లంచి మనంబునందు నమస్క_రించి తదను[గ్రహలబ్బంబు లై "లెనయ మోామఘునిజధను 

ర్ఞాణంబుల నుద్దేశించి యేమో మీకును లోకంబులోనిశ రశ రాసంబులు సరి 
యగుచు నింత సే పోరించుట సహింపవచ్చునే మోామహ త్త త పంబుం జూవుట 

కిదియే యవసరం బనుచు హు మనుచు. నుత్చాహంబున పాచ్చి మిక్కిలి యె , 
క్కు_ డైనహ 'స్తలాఘవవికేవంబున. - 126 

వీ ఆవిభుం జేసె 6 (హా+రా. “స్త్ర మట్టిద యసె,దాని వెన్వెనుకం గౌ తగా బరుండు 
నది 'యోర్వ కమ్మనుః జాధినాయకుం డాత్య్య విశిఖప్రుంజము 'నేసె + వేజ యొకటి 
వినముతుం;య క. వీంజ యిసిన, ట్రైరువురుం బెయబయి 4 నయ నేయ 
సొరిడి నిద్దజువిండ్లు + సోకుట కొక్కి_ం౦త, కడమగా శ్ర రరాజి4 నిడువ్రు .సాగ. 

తే దనవరుసయేటు “వెస స నేసి + భనున్రు దునిమి. 

శ. 

యంగవిభుం డంత రిప్రునియే.*+ టడంచి తబ్భు 
'జాంతరము దూజీ పాణ సాళ*యంపణాలు 
స్రంఖముఖ. మయ్యు. "జేబలి ౯+ బూగడం దరమె. 197 
వ (ాద్ట్యాతిమభా, (శీశాథునిసఖుండు ధరణిం + | చెళుటయును ద 
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అవు డాచండబాహుసాటువలన నాటోపంబు దవ్చి ప్రాగ్ద్యోతీవపతి యంగ 8 

పతికి శరణు చొచ్చి తనశుద్దాంతకాంతాళిరోరత్న ౦బులు కానుక యిచ్చె నం 

త దద్యార్త ర్రచేతన “భీతిల్లి కోసల పముఖులును మాగధుండును మ. 

శ 

దు 4 

వశవర్తు లగుచు నమణి సంభనుతు నభిముతార్థంబులం దనివీ యన్నుగహంబు 

శసీ రివ్విధంబునం నళాపూర్చుండు సకలదిగ్లో కాధీశుల జయించి త _త్తత్పిఆయాం 

గ నామాళిమాణిక్యంబుల మధురలాలసాచ! రణమంజీర నిరాణంబుకొఆకు సాధిం 

చి కొందును చెదురు లేక యమందవిజయానందంబునం దిరిగి వందిమాగధవా 

రంబులు కై వారంబులు సేయ నిజపట్టణంబు చేర నరుగుదెంచె నప్పుడు. 129 4 

ఇంక నించుకవడి ౯కిండన విశమిం, తము కూడ రారండు + తడయ కనుచు 

నెలమిట్టు దాటిన 4 ధళధళ గాన్పించు, మనఏటికనక హర్శ ఫ్ర్ంబు లనుచు. 

గంటిచే యల్రగం+గాసరయూసంగ మ్మ పాంతవనరాజమహిమ లనుచు 

సకలదిశ్లేశముల్ 4 చరియించితిమి గాసి, యిట్రితాంటలు గాన 4 మెందు ననుచు 

X నుంగోనుం డోలి గాన్పింపణ గాం దొడంగే 

గోవురము లవె యవె మెంఊకోట లనుచు. 

(గ ముకకంఠో _త్తరవురంబు.4 (గ మృజంగ c 

జూడం గంటిమి నేండు నీసొంప్రు + లనుచు. 180 
(పమదమున సంభ్రమించుచుం దమతమవా "రెదురుకొనలం + ద _త్తద్యన్సు 
[క మవీక్షుణముల నధ్యు, (శ్రమ.మంతయు మజచి వేడ్క_ఆజనుచు౯ా మజియున్. 

తూ ల్లిటిపాంతపట్టణము* తో వలు నల్లవె రోమ'పాదుం డం 

దల్లుని బుశ్యశ్ళంగుని గృ+హాస్థత నింవుల ముంప సంపద 

త్యుల్లసితంబు చేసి (వీయ + 'మొొుప్పలో నిల్పినయట్టి మేడ దా 

నల్ల దె కంటిలే నవన వాక తీ నిప్పుడు నొప్పైెడుం గడున్, 182 

-పూని క రాతృజుండు వృప,+ సేనుం డాత్మ 

సాయము 'చాంటించినట్టివాం * గల్లయదిగొ 

నాంటి కది యబ్బురము గాని + ఏటిలోని 

నంటి కిగాడిగుక్తాలు + దాంటుచుండు. 189 

పోరిసమృద్ధితో నిచటి + కొమడ నున్నది తూర్పునందుం గా 
సారవురంబు తద్విభుంయు + సన్ను తశీలుండు సత్వ దాళత్తుం డీ 

తోరస్రవీడు కాతుకముఃతో నొనరించె నతండు నిందు భూ 

భారధురీణు సీయధివుం 4 బట్టము గౌను దా నమాత్వ్నుం డ. | 184 
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బున భూవిభుండు వురంబు [పవేశించె నయ్యవసరంబున. 185 

భీరులు లోనుగాం గలగ+ భీరప్రవాద్య చయంబు[ మోంతీలం | 
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వమూరభసాధిరోహణస+వమాకుల సౌధసమంజుహాసమం 

జీరరయంళంరుళధ్వనివి* శేషము. లెంత ప్రజాసమృద్ధియో, 186 

ఉ. ఆవిభుం జూచుకాంతలము+ఖావళి సోరణగండ్ల శోభిలం 

Gఉ, 

గా విలసి లై సాధనము ల+ఖండితదిష్టయ ధామచ్చితిత 

త్పావనచారుకీ ర్తికృత తర్జనభీతిసవా సభావిభి ౫ 
న్నా వతరత్య హేమకమ లామరసింధుజలౌఘుమో యనన్ . 187 

. అతనిం జూడంగం బఅ తేర + నడరి జూటీ య 

యొక తెకొప్పు విరాజి'ల్లె + నొకరిం బట్టం 

బదరువురునాజ( జని మెడం 4 బట్టి (దొబ్బి 

తెచ్చురోలంబభ టు లనం + దేజరిలుచు, 188. 

తోణిత లేందుం జూడ నొకకొమ వడిం బజ తెంచి యుల్లస 
ద్వేణిభరంబుతో మొంగవు+తీలా వలగ్నమునం దమర్శి యొ 
డ్ఞాణము ఫ్రీగాగా నిడి మడా వలగొన్న ది 'చాలమిం గొనల్ 

పాణుల నుండం గాను మజి 4 బాగుగ గానుక. బెట్టుకై వడిన్ + 189 

గుబ్బెత యోర్తు వచ్చె నృపకుంజరుం జూడరతార్త సివి దా 

గొబ్బున. గట్టుచుం బయింట+కొం గది మాన్చంగం బోలె గాళ్ళ పెం 

(బబ్బకొనం గుచోదతభ+రంబునకుం జయికాంవువూలం ద + . 

బ్బిబ్బుగం జేతికి౯ దొరకి 4 పెన్మిటివ _స్త) మురోవృతంబుగన్ , 140. 

లయవిభాతి, జలక మప్ర డాడి యొక చెలువ నునుంగావిజిగ+వలువ వెస గట్టుకొని 

డా 

తే, 

జిలుగురవమాదా, వళవుదడి యొత్తుకచ+ములం బెనచి చుట్టుకొని + కెలన కది 
శెన్షడల+ మెలిపగిదిం దోయక్, గలితధృతి యోగణియుబలె నరునుదెంచ నృప 
తిలకుని గనుంగొనలో 4 లలితకుచమధ్య, స్గలి దరళమాా, క్లికయు + కలిగి హృద్గ 
యంబు వెలి + దొలంకిపడుస త్ర (మున + వెలుస నటియింపన్. 141 
త్యారమణుం గనుంగొనల + గాటవు వేడుక బాజుదెంచ నె 

య్య్యూర్లి యొక ర్తు ముక జలక + మాడుచు వె చినకీలుగ ౦టు జూ 

సారెకు జంఘలం బెనల + సవ్యక రంబున చాయం బట్టి శం 
గారరసంవుగిండి గల+కాముసియూ జెవు.౧గ తె యో యనన్. 142 
ఇతే అంగునం బారుల + కెల నేత, పరం మొనరించురూపనా ఎంగ డం వా. 
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క. శుభతర మైనవిపంచిక, యభినవకౌముదికి నొసంగి + యాత్మ సచిన్ర న 
విభుండు నియమిం చె రూపా, నుభూతిజకు నూవురముల+నుం జేయింపన్. 144 

వ, "'డానం జేసి యస్తూనవతియు నానందంబు నొందుచు నెందు నత్య పూర్ణంబు 

ర్ట 
గః 

ననానాభూషణవిశేసంబుల నలంకృత యగుసమయంబునం (బసంగవశంబునం 

జెలులవలన నాత్మ 'బాల్య సమయసం పా _ప్పరత్న హారంబునుద్ది విని | పాణవల్లభుని 
(పథమాన్నుగహవి శేషం బె నయాభూపణంబు ధరియించుటకు నభిలాషం 

బు నడమ దాసిం దెప్పించి నిజహృదయస్థలలం బి యగుటకు. దగునట్టుగా నిరుగ 

డల కొన్ని వుణులు నిలిపి తన సూ తంబునం (గుచ్చి ధరియించి తనవిలాసంబు పి 

రిఢవిల్ల నురటి నానో వరునికడ కరిగి పరిచత్య చేయుచుండె నంత. 145 
ఆయితంబుగ జేసి+నట్టియందియజోడు, సత్వ దాత్తుండు క రా+బ్దమునం బూని 

యచ్చటి శీతెంచి 4 యధివు. గన్నోమసంజ్ఞ్ర నయ్యింతీయ గంబు+నందు. బెట్ట 

స్వామి సి కొడంబడ్డ సకలదిగేశ భూ, నాథళుద్ధాంత కాం+ తాశీరోమ 

ణి పజల్పితనూవు+ర పకాండము లివి, యంఘుూలంబూను మ్య్యాయనుయనుచు 

కే, ననుధ సాగిలి మొక్కిన వలదు వలదు, మొక్క నాకును వంద నా+ర్హ్ముండవు సీవ్రు 

క 
అ! 

ఏ, 

తే తనదుజై శవమున నీవు + తను నడిగిన 

జె, 

వ, 

క్ 

ర్స్ 

మేనమామవెజుంగవు + గానినేంటి, దాశ నిది యంచునతని కాత రుణిము) క్కె.. 
మొక్కిన నత డరు దందుచు, మిక్కిలి వెనువెన్క_ కొదిగ + మేను వడంకళా 
నిక్క_ం బిడి సంకోచము, దక్కు మనియె సతియు లేచి + తగువినయమునన్. 
అప్పుడు క శాపూర్ణుండు నవ్వుచు నతనిం జూచి యాచెలువ యన్నట్లు నిజంబుగా 

వలయు సంకోచం బేల తత్స )కారంబు తెలియ నడుగుట గాక యని యిట్లనియె. 

నీకులాఖ్యాదు లింతికి + చేడు దోంచె | 

నేము మే లయ్యె( జెలియుద 4+ మిన్ర డడిగిన 

ననుచు నావువ్వుటోండియా+ననము. జూచి, 149 

సీదగుచిన్న నా(టియలః నిర లబోధవిశేప మిల్లు ల 
బ్రోదయ. మయ్యెనో తిరుగ + నుల్లములోన నితండ నీకు నో 
మెదలి మేనమామ యగుపద్దతి యె ట్లడి చేడు చెప్పు ట 
ట్లాదట నా డితం డడుగ + నప్పుడు చెప్పమి యెట్టు చెప్పుమా. 150 
ఆశే శ వంబున నట్టవిజ్ఞానంబు గలుగుటకుం గారణరిబు నాం డడిగి తెలిసికొన 

"లేమికి. బశ్చాతాపంబు నుందుచుండుదు నది యెజుంగింపవలయు, _ 151 

అన విని యాసతి యంతయు, వినుకిం'చెద వినుం డటంచు + విభునకు లీలం 

దన చేతినురటి విసరుచు, వినయమధురపణితి నిట్లు + వినుపిం చెం దగన్. 152 
నూ 

రష వ్య వ నంత నుమా నిన చి మును ముం గను యమకదమిదేంయు 
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e 

ళ్ 

కడు వేడ్క_పడి తమకన్నెల నిచ్చి .సం, బంధ బంధువ్రలుగాం 4+ (బణతనిస్టం 

బ; తిక లంప నం+పలగ నందు నెవ్వరి, వాంఛ నిడేర్తు నె+వ్వరిని విడుతు 

ఖ్ శ్రే ననువిచారముతోడ సిట్టట్టు నుడువం 

లొ 

గడె బహుకాల మది యవ౪గణన గాంగ 

వగచి యొక్కొక్కనెపమున + వారు మేర 

దవ్పి యతనిెం చేసిరి. 4+ దండయా, త. 

ఈతండు దా వెలుపలి యె, యేతెజంగున నైన వారియే పడచి పరా 

భూతులం జేయుదు నని (ప,ఖ్యాతజవహాయాధిరూఢు 4 డె వురి వెడలెన్ .154 

158 

, ఇటు కడకు దొలంగు + కెణింగ్న యారాజులు, తిరిగి యరిగి రాత + దేశములకు 

రాజు 'లేనియట్టి రాస్ట్రంబు పై. జని, జయము గొనుట యేమి+ ర్య మనుచు, 

. ఇతండు నయ్యహితభూపతులు తిరిగి పోను శొటుంగండు గావున నతిదూరంబు 
గాం జని యొక వివినమధ్యంబున నిలిచి యాశ తువుల నెవ్యిధంబున జయించు 

ననుచింత నొక్కి_ం౦ంతతడవుండి చరితవ్య తానుసారంబున ని ట్లని తలపోసె, 156 

మిగులంగ ముట్టుపా 4 టగుటంబేసి కలంక్క నెజింగి యెజింగింప + చెబు కిట్లు 
న్నీ ఘుంబ .యేగుడెంచితి నససహాయత, నేమయ్యెనో వురం + బేమి మైరొ 
(పజ లేమియిరొ .వ+పతుభూపాలక్కు లిది యెజుంగ నుపాయ + "మేుదయొక్కాా 
చొప్పు మార్చితిం బెక్కు+చోట్ల శాతవభీత్తి నావారుం గనలేరు + నన్ను నరన్ని 

. యీనె తిరగిపోయెద నంటి నేని శతు 

లెచట నె ట్లడ్లగింతురో + యిదియుం దగద 
యున్న చోటన యుండి తా; నుల్లమునను 
సకలమును గాంచువాం జెంతఈనుకృతియొక్కొ_. 157 

- అట్టిమసూ_త్త్వముం గాంచిన యట్టి బదుకు | బదుకుగాక 4 యన్యమహ త్త (౦ | 
'బెట్టదియు నేల జనులకు, వట్ల్మి పయాసంబు దాసి*వలనం దలంపన్. .. 158 

+ అని యట్టిసర్యజ్ఞత్యంబు సాధించుటకు దృథనిశ్చయంబున మపహ్మోత్వాహుం 
డై తురగాధిరోహణంబు చేని వాను బెవనిత్యసాన్ని ధ్య పసిద్దసిద్దం బై నయము థరు 6 నాతీరంబున కరిగి యందు బృందావనంబున. 159 
తౌ నెప్పుడు నతిభ_క్రి, బూని కొలుచుఛాలకృష్ణుం +. బురుహో త్రము ను 
తానశ యు౯ వటషతశ, యాను౯ మది నిలికి సలిపె + నధికతపంబున్. 160 

- కొమరొందుమజ్దియా+కునం బవ్వళించి. చూ, పైడు బాలరూ+పంబుతోడం 
చాణియుగ్య ౦బున. 4+ బదిలంబుగా. బట్టి" మొగమున నిడుపదాం+బుజముతోడం 
జరణాంగుళీ పాన జాతలాలాభిషి, కం జె నచిన్సి హప+రంబుతనోడం 

ము 
* 
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1, నతనిమునమున నతిరత+ భ్యానమహిమః ° 
దిరముగాం బాదుకొన్న యా+దేవిరూవు 

. నెల (బకాశ్ంప (6 చేయుచు 4 విష్ణుబెవ్చం ఫి! 

డధిక శారుణ్యలిలం (బత్యవ, మయ్యె, 16] 
క ఆ తెజంగనం (బత్యతుం, బై తను నిష్టమును వేడు + మని సారి పలుకం 

(బితివశత నించుకతడ్క, ఏతం జేమియును బలుక + నెజబుగక యుంజెన్. 162 

సక టప (పబుద్గుం డై డె త, త్పదపద్మ ంబులకు భక్తిం + (బణమిల్లి తగా 
నుదుట ముకసీకకరములు, ౫దయంచి విసీతి దనరం+గా ని 'టనియునీ, - 168 

ర్ తపభుతాుదంయునం.: బలుక నెబుగకున్న వాండం + బరమప్రరుష సీ 
వలనకా సర్వజ్ఞత్వము, గలుగుట -నాకోర్కి. డాని + గరుణించు దయన్. 164 

వ. అని విన్న వించుటయు నద్దేవచేనుండు తనమెడ నున్న రత్న హోరంబుం దిగిచి దీని 
సాయకరత్నం 'చెవ్వరిప్భాదయస్థలంబున నెంతతడవు సోంశీ యుండు వారికి నం 

_ తతడవును సర్వజ్ఞత్వంబును సకలివాక్సటుత్వంబును గలిగి యుండు ననియును 
(చావణమనోవ్యధం గావించు వారియొద్ద నిది యుండ దనియు నానతిచ్చి యిది 

యతని చేతి కిచ్చి యంతన్ధానంబు నాంచె నితండు నమ్మహాసీయహారంబు వ 
డసి వచ్చువాం డన్వనంబులో నొక్కబేవాలయంబునందు. 165 

మలులాక్కి- బిగువు లై + మాటిన నవియు న, ట్లింపొందుగుబ్బ పా లిండ్రతోడం 

గు గృశత్యంబున + నిడికిటిలోపల, నడరగాడుబడుగు నెన్న డుముతోడం 

జణునవ్వు చెలినిగ్గు+చిలుకుచుః దన రారు, తళుకు లేంజెక్కు బ+దములతోడ 
జగతి సందును లేని చక్కందనాన సాం, పగుచిన్ని వ" న మైగముతోడం 

తే గర మువిలసిల్లుసకలాంగక ములతోడ, రహి దనర్పునలంకార4మహిమతోడ 
ద్యారశాఖలదండ నిం+పారుచున్న, (పతిమ నొక్క_టి చూచె భూ+పాలచం[ ద, 

క, చూచి మనంబున మెచ్చుచు నాచేరువ నితం డటుండ + నంతటిలో భ 
వ్యాచారశీలుం డచటికి వాచంయముం డొకండు మార్ష+వశమునం జేరెన్. 

"లే, చేర కాహాయవ(స్ర్రంబు+ చెజలస విసరు 

కొనుచు హరిహరి యనుచు నిం+వున నొక్షింత 

తడన్ర గూర్చుండం దత్సవి+ధ[పదేశ 

మంటపంబున నధ్య( శ +మంబుకతేన. 168 

. ఆయతీశంరుం డంత 4 ౩ నతిరమ్య మై మొనయా, మెప్పంవుంబూయోండ, యొప్పుచూచి 

భళిర శిల్చికు లేయద్రళ బహ్మను మోతి 'త్కే పగిదిం జేనితిర యీ+పతిమ ననుచుం 
అల అల ఎప nD కయ nn ఇళ వారికా అష నదర య రుతు 

లూ 

జో 



ఖ్ 
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తే, సిచ్చః (గమ్మణం జూచుచు + నేమి స 

నతనువికృతి! లో నయ్యె + ననుచుః జెవ్చి . 

శ కొంతస సంకోచ మంద నా+కొమ్మ తెజంగుం | 

గని తొలగి పోయె నుకనెపం+బునను మంతి. 169 

క. జనపతియు భార్య వదనము, గనుంగొని యేమయ్యె. గడమ+కథ కాతుకముం 

దనరింపుచున్న యది న్యా కును వినువీంపంగ వలయుః $ గోమలి యనియెన్. 

చ, అన నిక నేమి చెప్పుదు జనాధిప యాయతిముఖ్యు. డంత క 

మృనమునం బట్ట "లేక (పత+మ౯ బగియార( గవ్చంగిలించ | సం 

పొనరల లేచి వచ్చి కడు + నొక్క_మణుంగున నష్ట ను నుగహుం 

డునికి యెజటుంగమిక౯ నగియె + నుండగ తే కితండుం య. 171. 

వ. నగుటయు నతం డడి వినియు విననిచందంబుం గల్పించుకొని తత్స)తిమాలింగ 

నం బాకయదృచ్చా చేష్టా వి శేషంబుగాం గల్పించుటకు. చాత్మా_లికయు_క్రి న 
ద్దేవాలయంబున వెండియుం గలజావారికాది పతిమల నట్ల యాలింగనంబు చే 

యుచు నమస్కరించి తత్ప్రదవీణంబు నే సేయం దొడంగినను ౫ హుండును నతని 

కపట చేస్టల తెఅం గెటింగి యి కొంత చేసిన బూర్యంబు సేత నే సెణుంగుదును 

గదా యది మబువ ననుచు మజియు. బరివాసించె చాన నయ్యత యతివ్యధ 

మానమాననుం డగుచుం గడు నలిగి యిది తుదిగా నీమయొదలియెటుక మెం 

తగల దంతయు విని హతం పలాన మని శాపం విచ్చె న్నుగహుం డతిభ 

యాకులుం డగుచు శొపమోతుణంబు దయసేయు మని పాదంబులం బడి తే.. 

వకుండె నయ్యతీశ రుండును. 172 

క్ల, నాయీరహస్య చేసీ త, మేయెడననియును నుబ్బె+నేని గలుగు ని 

వోయినమది న లలల ద దాయ _త్తీత వెలయు న ప్రియము మది తేమిన్. 

ఆ. అనుచు జనియె నతని+యాశాపమహిమచే , నెజయన్ము గ హుండు+ మఅచఛిపో మె 
నాకుణంబ తుదగ + నటు [(పథమముగ వ్ జాత మగ్మ పపంచ జాతమెల్ల. 174 

తే, అట్లు విస స ృతేసకలపూళ+ర్యాత, చరితు( 

డగుట సత డెబుంగ లేం 4 డయ్యం దిరుగం 

౧ కొనంగం దదాడిమకుణమునందె | 

యుకశుచిస్లలి నిడినహో+రో త్రమమును. 175 
"లే, ావణవ్యధ గావించు+పాపవుతికి 

నిది నిలువ దంచు హారిపల్క_ + మొదల వినియు 

నతని వెత బెట్టి కోల్పోయె + హార 'మితండు. 
తాన్యా a 

తై 
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ఇటలి 'నెన్యారలు చేసిన, దురితంబులు నుచ్చరింప + దోసమంట మహా 

+ 

ళ్ 

= అంతట డై వసేంఘటన + నచ్చటు వాసి యతండు దివ్యదే 

వురుషుల కొకకొద యొకచోం బారసిన నది పగటుపాపము వృథా జనునే. 

ee థ్ 3 
శాంతరముం జరింవుచు స+జాహ్వయవంశ చర్ని త్రవిస తక్ 

భాంతునిలీల మత్తుగతి + "భాలునినై వడి నెద్ది గన్న న 
త్యంతము నద్భుతం బగుచు 4 నాత్మకుం వోంచుచు నుండ వ_ర్టిలెన్. 178 

ఆదిమసం కేత ౫ హృ గణాదులు విస్త ఫ్రతోము లగుచు 4 నాభ్యాగుణజా 

త్యాదిన్యవహారజ్ఞత, లేదయ్యెను నితని కవుడు + లేశం బైనన్. 179 
= నెనుక? (గమ క్రతురబున న+ఏనముగా నుదయంబు నొంది సెం 

పొనశె నృపాల యీాతేనికి + ను_త్తమమధ్యమవృద్ధక ర్మద 

. రృనమున (దవ్యకరగుణ+జాతివికేపవి వేచనంబు బా 

లునకునుబో లె మానసము+లో నిఖలవ్యవహార హేతు వె, 180 

. తనకులనామాదులు ద, క్క. నశేపము నిట్లు వెలసె.+ గాని యతండు భూ 

- జనవర యవి మెబుగండె యందును దద్ జ్ఞులు నెంటిదాంక+దొరకక యునికిన్. 

ఇన్వ్ధరబునం బరిభ మించుచు నెక్క_సా(డు గ ంగాసరయూసంగమ్మ పాంత వనం 

బు చేరి వర్తిలుచుండం దత్కాలంబునందు. గాసారవురం బరాజకం బైన నం 

దుః గలమం త్రి పముఖరాజవురుషులును జారులును రాజనిశ్చయార్థు లెయు 

_త్తమగజంబు నలంకరించి దాసనికరంబున నెక్క-స్రుప్పమాలిక యిచ్చి యిది 

యెన్వనికంఠ ౦బునం దగుల_వై చు నతండు మనకు రా జని దైవ ప్రార్థ నాపూర్య్ణకం 

బుగా నియవమంబు చేసికొని దానివెంబడి చేతేర నది యే తెంచి తనతొండంబున 

నున్న వుష్పమాలిక యాను గహునిమెడ వై వ నరాజక త్వదుఃఖదుర్భలు రై యు 

న్నయామం| తిముఖ్యుల కందణికు నటుమున్న యితేనిదర్శనమా। తమున నొక గాన 

_త్త్వవిశేషం బుదయిం చె నయ్యుభయనిమిత్తంబుల నత్యంతసంతుష్టు లగుచు నత 

నిం దద్దజారూఢునింగాం చేసి వ్రరంబునకుం గొనిపోయి రాజ్యాధిపత్యంబునకుం 

బట్టంబుగ ట్టి తత్స రూపమ్శ తంబ తమకు మున్ను సత్త ప్రదాయకం బగుట సం 

స్మరించి సత్వ దాతుం డని | పశంసించిరి యితనినాముజాత్యాదు లప్పటి క్మపసిద్ధంబు 

లగుట నదియె ెరుంగుచు దిక్కులం _బఖ్యాతం బయ్యె నట్లు "కాసార స్రురాధీశేరా 

రుం డె రాజ్యభోగంబు లనుభవించుచు నంతట భ వజ్జనసీజనకు లయిననుము 

ఖాస త్రిమణి_స్తంభులం దనవురంబున నిలువుకొని 'సేవం 'జేయుచుల[గమంబున 

స్ు నమాత్యుం డయ్యెం దత్ప/కారంబులు, వి _స్తీర్ట ౦బుగా శెశవంబునంద 

యేను నీకు విన్న వించినదానం దలంచికొను మవ్విధంబున నమాత్యుం డైన బె 

టట ఆ బల ీనం బాం, నంాాం౧గొ హదు ముకకంఠో తరనాముభేయఫఘరం బె న 
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లేవి కళా పూర్థోదయము 

నది చెప్ప నేల యోవిశగవిశ్యంభ రామండ లేశ ర యీసత్వ దాత్తునికుల నామా 

ద్మిపకారంబులు ఫప్రూరగ్గంబున నతం- డడుగ నవు జేను జెప్పకుండుటను నిప్పుడు 

చెప్పుటకు మణీయు నా(టిసకలజ్ఞానోదయంబునకు నిమి త్తం-బడిగితి గది విన్న 
వించెద విన నవథరింవ్రుం డని యి ట్లనియె, 182 

న్, అట్లు నుగ హుుండు ము+న్నా బేవతాలయం, బున బెట్ట [5 మం + బుచ్చుకొనల 

మబుచినయట్టియ+ వృణిహారమును మధు, 'రావుర్మాశయుం జొక+ బాహ్య్మణుండు 

దైనవశంబునం+ దా నచ్చటికి వచ్చి, కని వుచ్చుకొని పోయి + త నగ్భహామున 

గ 
"స 

తే, యదుకులాభరణంబున +,కచ్యుతున కు 
పాయనంబుగ. గొవిపోను + టర్హ్హ మనుచు 
చాంరవతి చేని యతనిసం+దర్శ్భనంబు, | 

వడసి కానుక గాం బెక్షైం+ బార్జి'వేంద, 

చ అనయము |బీకితో వారియు+ నాతనికానుక యాదరించి ఆ 
కొని తదభీస్టవన్తువులు + గొబ్బునం దాం గృపం జేసి యప్పు డిం 
పానరుచు డండకౌకృతిసముజ్జ (లసం_స్పవలీల కెంతయుకా 
ఘనముగ మెచ్చి యిచ్చె మణి+కంధరనామునకుకా ధరాధివా. 

చ, అతండు మహాపసాద మని + యప్పుడు దాని దగళా ధరించి చా 
అత. గనుపట్టువిమ్షునిక+* లాపనూ గాన్సునం దద్నుజూంతర 
స్థితి కిది చాల కొవ్పీ గళనీమన యెంతయు గు ప్ర మై తదీ 
యతీరళమిార్లు చిద్దుణము + నౌతనికి౯ వాదయంబు సోంకమిన్, 

ఈ, ఆమణికంధరుండు తుద+ళయం దలఘ్మువతుం 'జెళ్చొ జాని నా 
భూమినురుండు నీ శొసంా + భూరిక ఖవోన్న్యతి నిచ్చి తీన్చ నా 
కోమహితాత్మ త్ర “త్తరళ + మొప్పల నాహాదయంబు సోశ ను 
ద్రామనుబోధ నైతి శిశు; శాసమయంబున నట్లు మిక్కి_లిన్. 

ఊఉ మ్యౌవరచంద నీన్ర (పథఃమంవ్రజని౯ మణికంధరుండ వె 
యావిధిం గృష్షుచేం బడని + యంతట నిజ్ఞ్జననంబునందు భూ + 

ని బేవవ రేణ్యు చేం బడసి + దివ్యను నమృణిహారముం గె 
యె కావృతబుద్ది సి టైసంగ్ 4 యంతగం “జేసితి నన్ను మన్న నన్, క్క. ఇటు నటు న గదలలో నం, తట హృదయస్థలముం బాసి * తన శికడ “కీ 

బహువర్షముల్ వేల్పు+బలె భక్షి బూజించి, యంతట నిది (తిలో+'కాధిపతికి 

185 

186 

187 

గుట నుడిగం ఉఇలివి య ట్లా దట నీమంతీళుం డడుగు+తతీ నవనీశా, 188 భ. కానన నప్పుడు సత్వ శ్లాత్తునినామజాత్యాదు లేను జెప్పకుండుట 'కీది కా 4 

బు వాం జట్లు బోథ్ వయం బగుటయు నుడుగుటయు చేతనూ లంబు టం. జు అచు కో Mey, ము 



శాన 

అప్టమాశ్యాస ము. రట 
రు 

చాచి మజఅచుటంజేసి చాటునుండి నేటిదాశ' నిద్దివ్యహారం బన్నండునుధ - 

రియించుటయు లేదు నేం జాభరణభరణసమయంబున |బసంగవశంబున( దలం 

, చుకొని చెలులు తతా ఎవ్రీ పకారం చెబుంగింప నిది నుమువూ రలబు. బేన 

(పథమభూపుణం బనియు భ వద్ద త్తం బనియు నత్యాదరంబునC చెప్పించి హీ 

దయ భాగ స్పర్శ నాయకరత్న ంబుగా నివుడు భరియించియున్న దాన నిచ్చోటికి 

నిశ్రడు నూవురంబులు గొనుచు సత్వదాత్తుం జేగుబెంచిన నింతలోపలికొలు 

వునకు వచ్చుపాటిచనువుక లిమికి  నితం డింతభాగ్యవంతు(శాకో యని యొ 

క్కిం-దుక భావింప నతనిజాత్యాదు లన్ని యు మదీయహార నాయక మాణిక్యం౭ 

మాహాత్త్య్యంబు సెట్లు చెప్పం దోంచె భూతభవిష్యద్వ ర్హమానభువన్న పపంచం 
బునందు నెద్దియైన దేవరకు: బెలియవలసినయది కరతలామలకసమానం బై 

కనంబడియెడు దీని ధరియించి మూడు డని యనుపమ_స్తనకురిభలతీ తెఆుచా 

టున న ర్రకితెజంగునం గించిత్స)కాశా[పకాశరూపం బగుచు నపూర్యంబు 

నెఅవ నమ్మహనీయరత్న మాలిక తనదుపయ్యెద నెలుపలికిం దిగిచినం జూచి యా 

జగతీవల్ల భుండు. 189 

కత్స్పావా, తివకు మట్ల యుండనిమ్వు + తిరుగ. బుచ్చుకొనుట యొ 

ద 

ప్పన్రనె న్ు నిచ్చినట్టి హోర మెట్ల యుండగా 

నువిద దీనిముహిమ చెలుపు. 4 టొప్పు గాక యన భళీ 

యవనినాథ జూణవిధియు+పాయ మనుచు నవ్వుచున్ . 190 

. ఒరుగుమోందటం జేరి కూ+ర్చున్న |పియుని 

యురము తరళంబు సోంక మే + నెయ్య వంచి > 

కనంగ వలసినయది గనుం + డనుచు నంత. 

గుచభరాలసవోల నక్కు_నను [వాలె.. 191 

వనజ్లాశీ యివుడు గనవల, సినయది నా కిదియె యంచు + జెలున్సుండు తమకం 

బున గా౭గిలించె నిర్ లను బిగియాఠంగ వముధురఃలాలసం |జేమన్.. 192 

మదితమి నంతేట౯ా నిలక + మానవనాథుండు చి త్రభూవశం 

వదబహుచేస్ట్రీతుం డగుచు + నర్తిల చేమిటికిం గడంగి యొ 

యది దొరకొంట మే లనుచు 4 న బ్దజుం డిదరం జంచలాత్తుల౯ 

సదృళుల "లెస్స కూర్చి వన నంచు లతాంగి నవ్యం౭గన్ . | 198 

. అంతట నెట్ట శేలకుం (బ+యాంగన ప్రార్ధన నవ్వనుంధరా 

"కాంతుండు కలక తల్లమిగ( + గాంచె. దదు _కృత థా ప్రపంచ ము 

ఎ వదు వవ అలం. అసనెవగ ఫు. వహి దం బనుతతు, చమదంగత న నగ 



- 

ఫ్రం కశాపూర్ణోదయము : 

వ. అంతట సత్వచాత్తుండు అ నా వాల్యానుభూతపడార్థజాలం బం 

తయుం దనంతన యాత త్మ సంస్క రణగోచరం బగుచు నటమున్న మధురలాలస చేతం 

Pa వివినఏి కలిగి సత (బమోదంబు నద్భుతంమిను”నాపాదించుచుర్న 

చ చసచెంచి తగినయవసరంబు 'జెలిని యాక శాపూర్ణమహా రాజుం గాంచి తి 

నకు: బునషప్తాప్తం బై జె నయాయెజుక తెఅంగు విన్న విం చెనేమో యిట్లు తౌప 

విము కుండ నైతి నని యనేక[ పకారంబుల నావుణ్యదంపతుల సంనుతించి త్ 

వ్లింటినాంటిమహారాస్ట్ర, + రాజ్యభోగ ౦బుకంకు న నేకగుణంబుల నధికం టై బె యిప్పటి. 

ల్ల జేవరపాదపద్మ సేవ పరిపూర్ణ సౌఖ్యంబు నొసంగుచున్న ది యది యెల్లకాలంబు నా 

కు: గలుగ నన్నుగహింపవలయు నని సాష్టాంగ పణామెడీ చాచరించె నతండు 

మధురలాలసాబంధుత్వవి శేషజ్ఞానంబున నతని నెప్పటికం'కు మిక్కిలి గారవించి 

గృహాంబున కనివీ మణియు నభిమతవ న్లుబోధ సాధ నేచ్చల మధురలాలసాపరిరం 

భణనుఖంబు లనుభవించుచుం డె నప్పుడు. 195 

ఆ. ఉభయహృదయదెశ +యుగపన ణిస్పర్భ 

మహిమ నొక్కొ_రొకరి*మక్కు_వపస 

భొక్క_మాటు యొక్క_+రొకరి శేర్చడం దదా 
శేషనుఖము మిగులం + జ్మిత మయ్యె. 196 | 

క. శుభధర శీల యగువ, ల్లభయత్న ముచేత నవు డలాపతి దను 
నభినవకౌముదికిం గల్క నుభ క్తి గని తదుచితంబు + చొప్పడ నడి= పెన్. 197 

చ. అలఘుతరానుభావ యగు+ హైహయకన్యకహారళ క్రి చేం 

'జెలిపాయు వాక్సటుత్వమును + బేజరిల౯ నిజపూర్వవాసనా 

బలముల వల్ల కీరణన+ పాటవ మెంతయు మోజు 'దిడై భూ 

సన డగతం దనరి 4+ తద్దయు గానకళ్యాపవీణగన్. 108 

చ. సకలమకీ WRU eRe 9 సంధిల నంత నోలిమై 

కవచ శాం మ దాశయప్ర _త్రికయత్న ముప్ప భ 

చ 'దెలిపె స్వరాష్ట్ట్రప ఈ రాష్ట్రాగుణాగుణవ_ర్తనల్ న. జ 

rare + నప్పటికప్పటి ెచ్చరింవ్రచున్. 199 *' 

సీ తా విన్న కన్న యర్థము చెప్ప కడంచితి, వని తెల్పి నిశ్నీంచు. + దనదుచెలుల ' 
రివ్రులకు లోనిచ్చె + క్ కాగ యయ్యె ఏ పీండని యమాత్యులత ప్వు+లరసీ యతండు 
(ముచ్చిలం దలంచె విం 4 డిచ్చలో నని మూంద్శలించి దండించుమ లిమ్లు చులను 
నాలితో fe యాత64 డతిమూ(తమున. నలం. దగ దని చెపి . + 'దగినరీతి 

తే, మధురలాలస సపరిరం+భణవిశేవ. 
అర అభం అడ ఇదద అలం రల." 

లీ 



అ ప్ర మా శా సము 981 
అ + a 

తరళమా హోత మున సమ స్తజ్ఞు డగుచు 
భునన మురోద౦ద .నాకళాపూరుః డవు. 200 

ఆవ” అంత నకు నా "శత్రంకు మధురలాలస తోడ నకాంతంబున నుండి సర్వజ్ఞత్వ 

జత ందిల నినన. కంద సం బున విష్ణుదెవునిమాహాత తంబు తలంవు 

నం బాడము దదీయకీ రనం ఓీహపరసాధనం క సంభావించుచుః దత్స)సంగ 

వశంబున. 901 
"క్ల ఆదిజన్ర౧బునంను న+సంతశ యన, పద ద నాభునిసన్ని ధి+ భాగ వ తుల 

వచనమును ర న్లూవిష్టుసం+వాదనక్ష థె తా నెనర్పుట ముదిలోన4దలంచుకొనియ. 
క, ఈపగిదిల దాలంచుకాని నుక, లాపంబుగ దాని మధుర+లాలస మధురా 

లాపములహేత వినుటకు, భూపాలునిమదిని వేడ్క_ + పొడమెక్ మిగులన్, 208 

క జు పెడు నై కమ + నిందుబింఛానన, యాననంబు చూచి; యాన్భ పాలు? గ్ా 

శాదరాలెశ యము + ననురాగమును గరం, బలరుచుండ నిట్టు + లనుచుం బలిెక. 

ఉ. ఆదిమ మైనజస మున + నంగన యేను రమాముకుందసం 
బాదము కాన్వరూాపమున * న రిల చేసితి నంచు వింటి బా 

ల్యోదితేతావకీనమధు+ రో క్ట కులలో నది నీమణీసణ 
శ్రీ దనరార నారనీ య శేషము నిప్పుడుం జెప్పంగాం దగున్. 205 

క. నీపరిరంభ మహిమను, దీవీత మగు తెలివి వేళ + దిరముగ నది యే 
నోపడంతి కనుట లే బెదం పె సీమాందితమిని + భానీలుచునికిన్. 206 

న. అని పలుకు పాణవల్లభునిపలుకులకు నగుచు నమ్మగువ 'యోజగతీవర జేవరముది 
కిఫ్ర డెయ్యుది (వయం బదియె చేయుట నాకునుం బరమ పినవూస్ముదంబు గా 

వున నప్పా వనకభమయెల్ల వినువించెద విన నవధరింవు మని పలికి తనకు సకలజ్ఞాన 
నిదానం బగుచు వదత దయా నలంకరింవుచున్న దివ్యహారనాయకమా 
ణక నందం నకు నంజలివేసి తదీయ పా వీకారణంబు లై నయాక శాపూష్టని నలఘు - 
(వతు వముణకిక ంధరుం గృషుని వి వుని న్నుగస సు నటషతశాయిని హృదయంబునం 

దలంచి ౧ాగురుపరంపర నాకు ననుగహశౌారిణి యగు గావుత మనుచుం (బ 

౯ామెల్లీ యాలత్షీనారాయణసంవాదకథ తో న _కృ్మ్యపకారంబున 

ని ట్రని చెప్పం దోొడం7. 207 

న్ అమృత పూ రాశ్చర్య, తమవిరజానదీ, సీమావరుద్ధసం+ స్క తిక తంబు. 

పరిగణనాతిగ+4బహాండబుద్చుద, (పకృతిపాథోభ పా, శాయితంబు , 

నూర్యచం ద్రాగ్న మేజో నిరచేకు.ణ, సరళ యళ భస్వరంబు 

"స్వా స ర క్ష వజంబు 
w= అరకిలో అదో అ 



జ 

989 కః ఛా పూ న్లోదయము 

సతతసామాతి.యావిభూ( వి తనిజాను 
భవనుఖతకోవిదము శౌరి, పరమపదము. 208 

నే, , చిదచిదీశ్వ రాత్మకమున కేషజగదు, స్మాశయముఃో పుతబహ+ పననవియచ్న 
వాం క్రియామువోదవ్య | క4 కానరణము, నగునజాంజాలి కనల న+జ్ఞగ ము మెజయు 

క. గణుతింపం (బక కృతిదోపము, లణున్నూతము లేవు గాని + తకం. బరంగున 

త్ప)ణుత| బహ్మాదిజగ, ద్ద దుణమహిమ లనంతకోటడ్కగుణత సవ సదన్: 910 

క, అరము నరణ్యము న్నా శరధు లమృతచయము లచట 4 కతకోర్నిస సము 

త్కరశీకరకీతలతల, మరుదురువులకితతట్మచు+మము లై యమరున్, 211 
ర్ ఆవిష్టులోకమున కన మావాహిని విరజ యమరు + మానితమోతు. 

శీవరణరాగభాగన, తాళీళశుభలగ్న సమయ+యననికపోలెన్ . 919 
శా, ఆసింధూ త్త తమువేరువ౯ా సరసి యొం 4 జె రమ్మదియంబు నా ః 

భాసిల్లు! జలనిలికాక బరికా+పద్ధాస స్యవుష్పంధయా 

భీసంపీక్షణవీచికావళిమృణా+ రీచాహుకోక సన 

(శీసంవాదితమూ గిము _క్రిపదలః క్మీమండలీక_ర్త ర్త మొ, 218 

తే అస కోజాకరముపొంత ఛీ నశిశయిల్లు, నిల్వభూరువా ముకటి నోభితపలాశ 

a) 

విసరకిసలయసముద యో+ల్లస సనమహీామ, నవిరళస్థితశుక వు ప్రజ * మన దనరి, " 

ఆ. ఇంవు మోట నచట + నెంతయు నశ్వత్ధే; శాఖ మొకటి సామ+సదన మన౫ 
మహిమతో నువర్ణ్య +శమయమునా ఖా తయ్యిశోభితంబు నగుచుళ శుతులుపాగ డ్, 

చ, నెలకొని యమహీ “తవాము పేడను స త. 

ధలు నుమమార రక జ్ఞలహటాభరణంబు లనేశముల్ కరం 

బుల ధరియించి వ రలుచుః ము కత నచ్చి శేపజెంచపొ . 

రల కెదురేగి చేయుదురు + (పొడి ము సంధిలంగా నలం క్రీియల్ , 216 

స్రీ కలిక్షిక గ్ల నలదూ+వులపరం బరమ, వ్వ వునల్లగలబ్వలు +వైచినైచి 

మందహాసము లనుఃచందనోదకములు, పలుమాణు మోములః 4 జిలికి చిలికి 

హోరంబు లిడుచు చా*హోారుచిచలమున్క, భుజములందు హారి ద బూని పూసి 

శుతిభావణము లమ క్బుచుహ_స్తకాంతికుం,కుమములు చెక్కి...ళ్ళ +జమరిచమరి 

ఆ. యలర జేయునచ్చం+రలపిండుము_క్లీక, న్యలను బెండ్లియాడీ + బులియుచున్న 

(కొ త్తెపెండ్రికొడుకుం 4 గొమరులసయ్యాాట, లాడుతద పధూనయస్య అనల. 

నః ఇవ్విధంభునం బరమాద్భుతం బై బై నయాభుననో_త్రమంబునందు, 218 
"తే, ఉభయకర తం త్రులకు ఈ యోాధనీయ 

మగుట నాన్నూయము లయోధ + యని నుతింప 

వాజ,నసగోచరము గాసి+వె భవమునఈ 

జ్యా 

౬) 



అస్థ్ట్రమాశ్యాస ముః 988 

ర్స్ . ఘటమంచుంబటటమంచు/ గాగుయుక్తులం బెంచు ; దుష్ట తార్కికులకు+ దూరమగుచు 

eth 

pe ఎ్రతులంచ క కుష్క-కర్క ము లెంచు, మిమాంసకులక[పామేయమ 
. రషురియంచుఖేన స న్ధ జైకర తులక సాధ్యమగుచు [గుచు 

మృషయంచచు నిషీయంచు + విషయో క్రిం గలహించు, నదె చై. పతపరుల క4 సాధ్య 
| గృస్థ విక్లో హృషీ కేశ + శేశన తన [మగుచు. 

భక్తు కున కొకప్పు! గును దుర్గ+భంబు గాక 

పరగు? బకృతివికారదు+స్పర్భ తరము 

గురుత రానందర్వుర్రము _వె+కుంఠవురము. 290 
. తవంయడుచుండు నాదు నమృ+త౧వుగొలంకులు కాప్యభూములక 

'వెడలువుపచ్చ రాచలువ నేలలు పచ్చిక చోట్లు గంజిగి౯ా 
: జడి గొనుపద ద, రాగమణి+ సౌధములం చలిరాకు మా(కులుం 

gm 

బడంతులవీం ఎడుభి త్రిగ త భానురతత్ప) /తీబింబజూలముల్ | 921 

. పసరమనుమనోమనోజిక, కర మాతా రామపరవి+కాసము దనరం 

గరునవుచరితలగరితల, గరగరికలగరిను నగరి గరినుకు నమరున్. 999 
* విరులు రచింప నేల తమఃవిం తగునవ్వులసౌంవు గల్లంగ 
నురికలయంస్ర లేల తమ చొక్కవుయావులయింవ గబ్దం గ 
ప్పురముల|ముగ్లు "లేల తమః వుణ్యన ఖద్యుతి పెంప్రగ 9 షక్ 

చరుదుగం జూపటుల్ పొగడ 4 నయ్యయిలీలం జరింత రంగనల్ , 288 
పిచులపాండిను పేరం 4 బరిళుద్దస త్త గంబు, తలిరాకునెపమున + నలఘుకృపయు 

దళమిషంబున నాత్మే (+ గలకృృష్ట కాంతియుంబుప్పాొళ్లు నాం గల్మి + పొల్యతిడాలు 

మధుకెతనమున సమద" బొప్పభారలు, కళికాంచలంబునం. + బులకములును 

సౌరభ సంజనుంజానవోసనయుం "బే రలమిెపీ పేరిటిసౌఖ్య+విలసనంబు [రూప 

, వెలి. |బకాశింప నిత్యము+ క్రొ కులు నిజేచ్నం గొవురుమోఆఅంగం దరులతా+కుంజ 

భారు లగుచు న_డింతురు + + తత్పురంబు బహువిధోద్యా నవాటికా+ భ్యంతర 

ప అభిగుకకోకిలాదివవు, రాశయలీల దము౯ భజించుని [ముల, 

తుల నుమనఃసలాదిపర్మి తుష్టుల జేయుచు వారు దొము ము 

కులకు వినోదలీల సమ+కూ రురు వృతులతాదు లై "'లెనవా 

రలు హూదిదాను లెప్పుడుం బరస్పరభ కీ కిపరాయణుల్ గదా. 995 

, కొన్ని సౌభాగ్యసంః పన్నలు శీ ప పదాం, భోజలామాలక్షీ? పూజితముల్లు 

కాన్ని భూదేవిని ఘూర్థ తీ, తాొపక్షలతేగుళు+ చ్చ| వజములు 
కాన్ని నీశానఖాం+కూరవిన్యాసచం, దకితపేవాళసం+తోనకములు 

ఆ పోను ము య ఉం ముల్ లన. పాటం ఇో Cet లా అ జ RV ~~ దం ఆబ్. ___ PFs 



జ 

విడ కళాపూర్హోదయము 

ne 

en 

డత్సుకోద్యానములు నిరం+తరపరాగ, వువ్చరసవృస్టిశీతల+భూతలములు, 296 
న, అట్టిడివ్యవన్తు వై భ వంబులగరంబుగ నుపట్టునట్టియాపట్ల ణమ ధ్యః పదేశ ంబునందు. 
వ్ర్ సాతవిచం దకోటితిరస్కా_రఢారేయ, మహానీయదీ _వ్రీసం+పదలళో బూదలి ౧ స 

వేద్య పసిజ్ఞ మై + చెలయునద్భుతరత్న, మయసవ్మాస _స్తంభమంటపమున 
మహితవిభూతియు+గ్మ విచ్చితరూప మె, ధ రాదినూరిపా+ దములతోడం 
వాల న్, ఇ Sn కన అద అభం, అధ పు జలువందుమాశిక్యశ+నింహోాస మున స్కహ్న్మ సద శాఖ్య హద ంబునందు [దుం 

తే. శేషతల్పాధిరూఢుం డై + సిరియు ధరయ్యునీళయును భజియింపంగ + లీల నరో 
గేవలభూవిలాసాను+భావభావి, తాఖలాజూండవ _రృనుం 4 డచ్యుతుండు. 997 

Sr వే తె అసహ్మసష్మతంబు పూ+ర్వాది గాగ సకలదళముల విమాలాది+సతులు నిలిచి 
హారి భజింతురు చామర+వా_స్త లగుచుం గమలనిలయలీలా వతా+ రములరీతి. 

చ అతులితభ క్రీ. బూరందిశళయందు నను గహ యన్వభూటి దాం - ల 
గుతుకము మోజంగాం బనీండఊకుంచియ వై చుచు గొల్వు సేయు" సం 
తతమును పహా_న్తకంక ణరు+ణత్కరణక్యణనంబు లవి భు౯ 
జతన పరాకు సాంమి యన శ బ్రములాగున నెచ్చరింపుచున్. 299 « 

నీ. శయసాసనాంశుక4చ (క్రొదికంబులు దాన యె ఫణికులో+ తముడు గొలువ . 
ధ్యజమునాహనము వ్ వనయునాదిగంబెక్కు, రూపమెగ రుడుండా+రూఢిలాలువ " 

౧... వజలువిద్యాధిదవత మొన వ్మేతంబు పూని నూతవతీవి*భుండు గొలువ 
నారతుకత్వ మిం+ పారం దత్పురిం గాచు కుముదాదినిత్య సం+ఘములు గొలువ” 

తే, భువనములదుప్పని [గహం+బునకుందాన పాలు వడియున్న యాయుధ+పంచకంబు 
జయజయధ్యను 'లెసంగంగం + జారుస్రురుష, భావమునం గొల్వ నావిశ్వభ రమె 

మధురగతిర గడ, (అయా, 
కెందమ్సుల నడం+కించుపదంబులు, నిందువై భవము + నేలునఖంబులు 
గర మరు దగుచొ+క్క_వుంజిుందొడలును, గరికరవిభవము, కాదనుదొడలును బదియార్వన్ని య+ బంగరువలువును, మెద లెడితళుకుల మేఖల చెలువును 
భువనజనకుం గనూపాక్కి_లివిరియును దవిలి యురంబున 4 దన రెడునిరియును నరయ జీవవయ 4 మగకౌ:న్తుభమును నెరయ వైజయంతీసౌరభమును (బకృతిమయత జొ+ప్పడు[ శీవత్సము, వికనిల్దణగం బ+ ర్యెడుఘనవత్సము నవాం[క్రియాత్మక + మగుశంఖంబును, మహసీయమనో+మయచచ[కంబును వనర నొక విచి తవుసోయగమును, ననువుపఅచుహూ+ సాంబుజయుగమును నురగతల్పమున 4 నూందినకరమును, బరంినజానువు+ పె 'నెకకరమును. నవ్యమకరకుం+డలనువిలాసము, భ్ వ్యక పోల పక్ష టితహా సము .-. 
డమును ౫ ణేం౪పని నెమోవియు, నపచంపకనిభ + నాసికఠీవియుం . REY. re ఈ 

శ 



శి Er 

అస్ట్రమాశ్ళోసముు లీగ్ 

కనురినాన నిం పగఃక నురినామము, ననుపమాన ముగు నలక సోమము 

గలకల నగుచక్క_నివదనంబును, ధళధళ మనుర+త్న కిరీటంబును 
ననుకృతజలధర్నో వొగువర్ష్య ంబును, నినకోటుల నగి యొడు లేజంబును 

గ లుగుదివ్యమం+7 విగహమున, నలరుభ _కీని+ త్యానుగహమునం 

బరంగురమావిభుం + బరవుప పదేశ్వరు, నరవద్యాక, కు + నిత్యు నిరీశ్యరు 
నజు నచ్యుతు హరి + నఘసంహోరున్మి | దిజగన్నాథుని + |దిగుణవిదూరుని 

+ నఖిలశేవీం గరు ణే ణే కపరాయణు, నిఖిల వేదవ+ర్లితు నారాయణు( 

గాలిచి నిత్యము+క్సులు (పమదంబున నలరుదు రక్క_డ + నతివిభవంబున. 981 
వ, అందు. > 982 
పీ తనవిలోచనసంజ + భవునకు భువనస, ర్లముఖ్మ కియాచార్య+కంబ్ను నడుపః 

“ దనవిల్లాసంబు కాంతునకు శృంగారసా, _మూాజ్యసీలిధురీణమం| తీ గాలం 

"దననర రలీల్ల నా+థునకు దశాకృతి, | పకృశికానూ[తధా+రత వహింపం 
దనముద్దుంబల్కు_ భః _క్రీవితానవాత్సల్య, కోరి ర్చి కారవికాస౪ కారణముగ [బిడ్డ 

తే, నఖలకళలందు. దోడునీ + డగుచు మెలంగు, “'నధిఫ్రనకుం బాలమున్ని టిశయా(డు 

యరిది మక్కువ క్కువ + యవిరతంబు, నురుమడింపక యతండు ద 4+ న్నుప 
క, ఆజగదేకమాత తగునట్టి పసంగవశంబునకా సము ' [చరింప, 

జ్వేజక భారిసంస్ఫ తిన వీనదవానలతప్యమాననా 
నాజనకోటి (బోచుకరు+ణారస మాత్మ. గడుం దొలంక నీ 

"రేజదళాత్సుం జూచి మృదు+రీతి దలిర్బంగ నప్పు డి ట్లనున్. 284 
. "దేవా యివు డొకయర్థము, దేవర నడుగంగ బుడి. +. దివిరెడు మిగులకా 

_ నావిస్నపముం (బసాద, [లీ వలయంగ నొకటి యవథిరింపంగ వలయున్ో,. ' 2కిక్ 
శ. ఈభువనంబు లెల్ల. సృజియింప భరింప హరింప గ ర్హ వె 

శోభిలువాండ ఏవ మధు+సూదన యంబుజసంభవురడుం జే 

తోభనవై రియు౯ గంమము+తో భవదీయకృపాసమర్పిత 
(పాభన్రుతె కదా కనిరి + పన్సడ సర్లలయాధికారముల్. 286 

తే. జేవకోటుల నుభయక+ రా వళీఫ, జ శభ దరిం జేర్ప్చ + నాత,6 దలంచి 
సీవ్రు (బహ్మాండసృస్టిర , వెవిలయము, లిట్లు గావింతు వని నుతయించు శుతులు, 

3. అదియుగాక "మొదలు! తుద లేనినుకృతదు,మ్కి 9 యలుభోగమునః ద+రింపరామి 

యకట యాత త బోధ+ నార్ధమై 'వేదశ్యాస్ర్రములు గలుగం జేసి 4 తమలకృపను, 
. అట్టి శుతిస్య తుల్ 'చెలువ్ర+నట్టియుపాయము నాదరింప ఇ 

బట్ట్లు చరించి ముక్తి కెడ 4 యొనజనంబులం (బోచుసత్క్బృపకొ 

చెటన రామక ఇవముఖనిర ,లమూ రులు. చాలా తీవ ని 

gir 
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"986 శళాపూర్ణోదయము _ 

“ ఊఉ ఇంచుకయేని వేసరక + యీగతిం చెక్కిలి గొట్టి పాలు (డా 3 
గించువిధంబునక౯ా బలిమి + గేశ్షవ నీవు హీతం బొనర్భుచో 
నెంచం గృతార్దు. డొక్క. డొకం + డింతియ కాని సమ్మ_స్పజ్ఞవ్రలం | 

." గాంచక యంతకంతకును. 4 (గుం కెద రుగభ వార్ల వంబుళ “న్, ల 
క, ఇది యుంతయు సనీమాయా, భ్యు దయవిలాసంబు దెలియ + బురుపో త్తమ నీ 

మదిలో, నెయ్యది దలంచిన, నొడవక మాన దని తోంచు+చున్న ది నాకున్. 241 
ఉ కావున నెల్లజీవ్లులకుం + గారుణికో తమ నీయను ౫ హా గ 

శీవిభవంభఖుచే నమృత+నిద్దిగం గోశెద సర్వ శేవీ వా 
దేవరకు౯ విభేదము మదిం గలదే యొుకకొందజక౯ా భహా 
భావము. బొంద జేయ భవ+బంధులం గొంది జేయ నచు తా, 2492 
అని యివ్విధంబున సకలరతణార్థంబుగాం బరమకరుణా వేశకలితపృాదయ యగు 
చు బలుక తన నెయ్యంవుదొయ్యలితియ్యంవుంబలుకుల కయ్యంబుజాశుం డ్చ్చు 
మెచ్చుచు నత్యాదరంబున నమ్మ _తకాఖినిం [బసాదమేదురదరహానితలో-చనంబుల 
వ్క్షించి. | 248 

క. జనకునకంటును జననికిం దనయులాు వత్సలత్వ+ధర ము మిగులన్. | 
ఘన మండు గాన నీకే, యనుపవుకారుణ్య ముచిత 4 మరవిందముఖీ.  శ్లిక్తీడీ 

ఉ. అంబురుహోవ్నీ నీపలికినట్ల యసంకుచిత పభావధా ప్రస 
న్డ్ న్చ౦బున నం (బవ _ర్రిలుట 4 సత్యమ మొనను వారివారిక 

వ బులు చూడ కందజ స4మంబుగ నెవ్విధి. (భోవవచ్చు నెం 
దుం బరికించి చూడ గసుణదోపవివేక మనార్యకృత్య మే. 245 

వ. అఆ ర్యానార్యకర్శంబు "లేను (బయాంగంబులుగాం గానుటకును దదుభయవ్యవ 
స్థానిమి_త్తం బై వేదరూపాజ్వ లోకంబున నిలువుటకును గారణంబు మత్చా (తం 
(త్యంబ కావున వారివారిక ర్యంబుల వెంబడినె యేను శుభం బానరించుట స్యా 
భావికం బగు చెలినికా మని యి ట్లనియె, ణి 246 

క. |విను మ క్లైనను శుభవ్య,_ర్హన్ల కించుకబుద్ది జనుండు + దలకొల్పినథూ 
(తన యది యే సీటేర్చుచు, ఘన కారుణ్యమునం (బోతుం + గంజదళాట్నీ.. 847. 

చ, సుక్భతములందునుం బరమ శోభ న మైనమదర్చనాదిసి 

షై 

ద్ధి ధ శక ణీజనంబులమ+దిం దలకొల్సిన కాడి యేంగ ఖఫపో x ధికత ద శానతారసముఃదీర్ల విహారము పూనుటల్ దురా ఖ్ య కులకు. దన హామహిమ దర్శనము వృథ యేమి సేయుదున్. 248 
వ. మజియును. ట్ల ' | |. 249 
క్ అమృతపద్భ పా క్రి కుప్కా యములను మత్పూజనాదు + లఖలజనులకుకా ల 



త్ ఠి 

స అస్టమాశ్యాన మ్ము. రిల 

' తరల్గొ,ఇదియుం జాలక యింకనుం గ స్ట్ + నెల్లజీవులం (బోవ నీ | 

మది గడ దమకించి 'తేనియు + మానసంబున నాకు స 

_ మృదమ మి -ల్యొయెంచి చూడ సమ సజీవదయాళుతా 

భ్యదయ మె! రి కింవు గాదు ప, యోజప్మతవిలోచనా. "951 

మో "కావున న్నీ ప్రార్థనంబునం'ే జెసి యిస్వు శడానర్చువిశేసంబు ఏను మట్లు లోకాను ౫ 

హోర్థంబుగా చేను es em నంగీకరించిన శ్రీరంగ కాంచీ వేంకటా 
ఖీ. -ఫాూబళవురుషోత్తమాదిదిన సలంబుల కరిగి సేవింపనోప పకున్న నుదమయు 

న్నచోటనే యుండి త త్తద్దివ్య దేశనివాను నన్ను ని జేచ్చానుసారంబునం దలంటి 
శీలుముుచు సారికి సంసారంబు నుదరింసం జేయుదు నని యాన తిచ్చిన సంత 

సిల్లి యదియె చాలు నని యమహా బేవునిదీన వాత్సల్యంబు ననేక పకారంబుల 
నన్ను తించె నని చెప్పి మధురలాలస యాక శాపూర్ణ మహారాజు. గనుంగొని యజ 

ది యిప్పుడు మోర లడిగినభ వదీయపూర్వజన్మ విరచితలశ్నీనారాయణసంవాదక 
“'థాప' ర 'దేవర్మపశ్ను నిమిత్త తంబున నిశ్చేయసనులభోపాయంబు వోరిళె 

నేడు నుడినం బయ్యె మదీయజన్యంబు సఫలం బయ్యె నని పలికి (శీరంగాదిదివ 
దేశమాహాత, ౧౦బునకు వెఆం గందుచు నింత భ_క్షవత్సలుండవే యని పరమ 
వురువు నఖలలోకై కనాథు నారాయణు( దలంచి _పణమిల్లెం న శాపూక్టుండును 

దదాదిగా నత్యాదరంబున విమ్ణుసేవ గావింన్రచు ధర్మవార్షంబున రాజ్యపరి 
పాలనంబు సేయుచు, [భుల 

తే, సమృదము మాలు దనయ గ4జాయయందు,మధురలాలసయందు న+మ_ర్త్యని 

నుతులం గాంచెం (గమంబున + నుపసాదుం డన సరను6 డనంగల బెం+పారు 

"క. వల సమరంగ నవవర్ష ౦, బులసతిం దన కేళి కొదవి + భోగ్మకియ నిం. [ఘునుల. 

పలరెడునట్టుగం జేసెం దలంపంగ నిది చిత మనంగ + ధర నితం జేలెన్. 254 

తే, పతతత సమసత! ర్తి వుండరీకంబు. బాయక + యుండుల, 

వేడ్య_ల జాల్చినసంపంగి+విరులబంతి, కరణిం గాన్పించ్యుబహ్యాండ + మరసిచూడ. 

"ఉ.-ఆయవసీశ్యరు౯ వివుతు + లాజి నెదుర్కొనుపాటివారు లే 

చేయడ గల్లిన౯ా రణము + లించుక తద్భలపకు, కోటికికా 

జేయగ శ్రేర చేసినను 4 జృంభితతన దకుంభికుంభవ 

శ్యాయతనిరరీక చము+లం దయవిన్న ఖఘాతమా త్రముల్'. 256 
చా, తబ్దాటీసమయంబులం జటులగం+ధ ర్యాశిపాదాహతి | క్ష 

(పోద్దూతవీ తిధూళి నింకిడుమహాంభోధిక౯ా దింహణ ౦డీ ఆః 

ఈుదాంత| పనుదావిలోచనము లకు పొఢిచేం [(గవుఆక౯ 
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అ : | nm 
"ఉ. రూపవిలాసవై భవని+రూఢిన కా దసమా_స్తకౌశలుం (| అ 

డాపృథిపవీశు. డొండెక' కియం బరికించిన మన్నథుండ యు గో 

గ్లీవితకాంత.. దద్హృనుండు + ధీరవిహారముచేత శాత్రవ ౧ 
యాపతుల౯ నిలింపవుఠ కాంతల నొండొరుతోడం గూర్పుటలి , ల 

ఉ. ధీకఘుండు ళూరుం డత్షయవి+తీర్ణ విపారుండు బంధు లోకమం 
దారుండు సీతిమార్షసము+ దారుడు, లోకసవి (తక్ _ర్రీవి 

సారుండు దోపుదూరుండు తు We. నిత్యశోభ నా 

* కారుడు ధర సారు డవి+కారుండు తజ్జనపాలుం డెయ్యెడన్. [సణుండు 

తే అతనిగుణము లెన్న జతు+రాన్యుం డై డెన ,నచతురాన్యు లక్ష ధిషణుండు '* నధి 

ధర నహీనుండు హీనుండు + దక్షముఖులు, దతముఖులను మణీ వేఆ + తడవ 
అకార, పూర్ణస సమ_స్తసద్దుణవి+భూమితు. డె వాలుపొందునాకళా నస. 

పూర్టుకథల్ వినం జదువం + బొల్పుగ సంతతివైె భవాదివి 

“స్తీర్టకు భంబు కలి కజు+దీవన ము న్నది గ్రాం గాన నా ల 7 : 

నిర్ణ యమార్యు లెల్ల మది + నిల్పి వినుండు పఠింవుం డింవుతోన్... 261 
ఉ. భవ్యత నెల్లదేశములం+ |బస్తుతి కెక్కు.చు మీటి యిమహాో 
Piss ను ప్రసిద్ధ మగు + గావుత నిత్యము సర్వలోకసం 
టి ఏత వెలయు+ తొండవకృష్ణుకృప౯ బవ తా 

స్ర్రవ్యసనాతి ధన్య మగ సజ్జనకోటియను గవాంబునన్. 262 
శా, - శీరోచిష్టుకటాతవీవజయల షీసంతతా శేష యో 

_గ్యారాజద్భుజ యారువీటివ్టర బక్క కో ణిపాలాన్యయ 
శీ రాంభోనిధికౌన్తుఫాయితమపహళశే స్టమోదయ్యప్రన్ఫుర | 
న్నారత్షువరపా గో తతిలకా 4+ నం౦డా ద్యాలకృష్ణాధిపా. = స్త 

స్త శోభిత వై 1 భవరూపము, నోభవ కొండాంబికాతఈనూభవ భూతి 
శ్రీభవ ప పరిశమితారి, (ప్రాభవ బుధవర్థ్య్యమాన + రామసమానా. * [తౌ 

వనమయూరము. వైలవరథీరనిజ సంగరపర తా, ణాలఘువిచారసక+లాలగ నుతగో 
._ పాలనవిహార యమిభంగజయయాాత్యా, శీల నగధీర నర+సింగవిభువుత్తా). x65 
గద్యము. ఇది నక సూలం కాం? కాలం కవితపై వీ వీంగళ్రియమరనార్య 

తనూభవసౌజన్య జేయనూరయ నామభేయ। పణీతం బంయిగనకళాపూర్థోదయం 
బనుమహాకావ్యంబునందుం (బబంధపరిపూ _ర్తిశోభనం ట్ నయన స్టమా శ్వాసము 
సస్వంబును స లా _వ్తము. 


